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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kepada Allah Subhanallahu wa Ta’ala karena berkat rahmat dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul 

“Implementasi Teknik Deep Learning Convolutional Neural Network Pada 

Klasifikasi Fasies Seismik”. Laporan Tugas  Akhir ini disusun dan diajukan untuk 

memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Teknik Geofisika di 

Institut Teknologi Sumatera.  

Tugas Akhir ini telah penulis susun dengan banyak mendapat bantuan dari berbagai 

pihak sehingga memperlancar pembuatan Tugas Akhir ini. Oleh sebab itu, dalam 

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Dr. Nono Agus Santoso, S.Si., M.T., selaku koordinator program studi 

teknik geofisika Institut Teknologi Sumatera. 

2. Ruhul Firdaus, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan ilmu dan nasehat serta bersedia meluangkan waktu untuk 

membimbing penulis selama ini. Semoga Bapak senantiasa diberikan 

kemudahan dalam setiap urusan. 

3. Seluruh staff pengajar Program Studi Teknik Geofisika Institut Teknologi 

Sumatera atas bekal ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada 

penulis. 

4. Bapak Sutisna, Mama Ermawati, mba Yayas, mba Mia, Upi, Dodo beserta 

keluarga besar yang selalu memberikan dukungan moral dan material 

kepada penulis. 

5. Teman – teman seperbimbingan terutama Ichsan yang selalu membantu 

penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir. 

6. Puji, Rury dan Fatkhur yang telah memberikan dukungan dan bantuan 

material maupun immaterial. 

7. Nabila, Vero, Fachry, Rifki dan Khoir yang selalu memberikan 

semangatnya selama pengerjaan Tugas Akhir ini. 

8. Teman - teman RTGA seperjuangan. 
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9. Seluruh mahasiswa Teknik Geofisika 2017 yang telah memberikan 

pengalaman selama masa perkuliahan. 

10. Pihak - pihak lain yang sangat membantu penulis selama perkuliahan hingga 

menyelesaikan Tugas Akhir yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. 

 

Penulis sangat menyadari banyak sekali kekurangan dalam penyajian laporan Tugas 

Akhir ini dikarenakan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanallahu wa Ta’ala. 

Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta 

bermanfaat bagi penulis dan pembaca untuk kedepannya. 

 

Akhir kata, penulis mengucapkan semoga laporan Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca dalam menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam 

bidang geofisika. 

 

               Lampung Selatan, 9 Juli 2021 

Penulis, 

 

Lestari Sukma Apriliana 
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