
ix 

 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasih 

karunia-Nya sehingga penulis dapat mengerjakan penelitian Tugas Akhir yang berjudul 

“IDENTIFIKASI STRUKTUR GEOLOGI BAWAH PERMUKAAN BERDASARKAN 

DATA ANOMALI GAYABERAT DAERAH PANAS BUMI BITTUANG, TANA 

TORAJA”. Tugas Akhir ini disusun untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 dan syarat 

kelulusan di Program Studi Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera. Atas bantuan, 

bimbingan, dan dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, tidak lupa penulis 

mengucapkan banyak terimakasih terhadap pihak –  pihak yang telah membantu, baik secara 

langsung maupun tidak langsung kepada: 

1. Dr. Ir. Agus Laesanpura, M.S. selaku dosen pembimbing I atas kesediaannya 

memberikan bimbingan, saran, dan kritik yang diberikan selama penulisan Tugas 

Akhir ini. 

2. Purwaditya Nugraha S.Si., M.T. selaku dosen pembimbing III atas kesediaannya 

memberikan bimbingan, saran, dan kritik yang diberikan selama penulisan Tugas 

Akhir ini. 

3. Gestin Mey Ekawati, S.T., M.T. selaku dosen penguji  atas segala penilaian, kritik, 

serta saran yang diberikan pada proses seminar pengujian Tugas Akhir ini. 

4. Risky Martin Antosia, S.Si., M.T. selaku dosen penguji  atas segala penilaian, kritik, 

serta saran yang diberikan pada proses seminar pengujian Tugas Akhir ini. 

5. Seluruh Dosen Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera yang telah memberikan 

ilmu, pengalaman, dan waktunya selama ini untuk penulis. 

6. Kedua orang tuaku yang telah melahirkan dan membesarkan ku sampai saat ini. 

7. Kakak – kakak Teknik Geofisika angkatan 2016 atas ilmu, pengalaman, dukungan, dan 

semangat yang diberikan selama penulisan Tugas Akhir ini. 

8. Teman – teman Teknik Geofisika angkatan 2017 atas semangat, dukungan, dan 

pengalaman selama proses perkuliahan dan pengerjaan Tugas Akhir ini. 

9. Teman – teman kontrakan dan TPB yang selalu memberikan dukungan dan  semangat 

selama proses perkuliahan dan pengerjaan Tugas Akhir ini. 
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Penulis berharap kasih karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas kebaikan 

semua pihak yang telah membantu. Penulis pun sadar dan memahami bahwa penulisan 

Tugas Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis 

mengharapkan kiritik dan saran agar dapat membangun penulis menjadi lebih baik 

kedepannya serta Laporan Tugas Akhir ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat 

bermanfaat. 
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