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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya 

yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini yang berjudul “Identifikasi Struktur 

Geologi di Area Tanimbar, Maluku Tenggara Barat Menggunakan Metode 

Gayaberat”. Dengan Tugas Akhir ini, maka penulis dapat memenuhi syarat kelulusan 

Strata-1 di program studi Teknik Geofisika, Institut Teknologi Sumatera. Atas bantuan 

dari berbagai pihak dalam penyusunan Proposal Tugas Akhir ini, penulis 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 

1. Dr. Susanti Alawiyah, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan kepada penulis selama menyusun Proposal Tugas Akhir 

ini. 

2. Reza Rizki, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan kepada penulis selama menyusun Proposal Tugas Akhir 

ini. 

3. Purwaditya Nugraha, S.Si., M.T., selaku dosen pembimbing III yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menyusun Proposal 

Tugas Akhir ini. 

4. Kedua orangtua penulis, yang telah tulus ikhlas memberikan kasih sayang, 

cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan materil yang telah diberikan selama 

ini. 

5. Abang dan kakak penulis, yang telah mendukung dan memberi semangat di saat 

penulis sedang mengerjakan skripsi tugas akhir ini. 

6. Teman-teman Teknik Geofisika 2016, 2017, dan 2018, yang telah memberikan 

semangat selama mengerjakan Proposal Tugas Akhir ini. 

7. Mahesha Ramadhan yang telah menemani penulis yang kesepian  dalam 

mengerjakan tugas akhir, serta mengoreksi tugas akhir penulis.  
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8. Nadia Vernanda Pangaribuan yang telah mendukung, menyemangati, serta 

menemani penulis dikala sedang mengerjakan tugas akhir.  

9. Muhammad Faiz dan David Octavianus sebagai rekan seperjuangan bersama 

penulis dalam  mengerjakan tugas akhir. 

10. Squad JARSICK (Naw, Nay, Niv, Iqbal, Samuel, Aji, Irul), yang telah memberi 

motivasi dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

11. Koskosan 3D (Bang Hadi, Bang Dzaky, Bang Sani, Lethfi, Hafizh, Rizky Ade, 

Farras) yang telah menyediakan waktu dan tempat dikala penulis sedang 

membutuhkan tempat menginap dan juga sebagai teman satu tongkrongan 

didalam canda tawa serta duka kelam. 

12. Ahmad R. Irham yang telah bersedia membantu penulis dalam mengerjakan 

tugas akhir ini, baik mengoreksi, mengajarkan, dan memberikan masukan 

kepada penulis agar mengurangi segala aspek kesalahan. 

13. Seluruh teman atau pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu 

persatu, terimakasih atas doanya, serta dukungannya kepada penulis, semoga 

semua kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik 

juga oleh-Nya. 

Penulis sangat sadar terhadap kekurangannya dan masih menjauhi kata sempurna, 

sehingga penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik 

dan saran yang membangun untuk kedepannya. Maka dari itu, kiranya skripsi ini dapat 

memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca. 

Lampung Selatan, 5 Februari 2021 

 

 

Mikha Parasian Gamaliel Tobing  


