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SANWACANA 

 

Alhamdulillahhirabbil’alamin, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, karunia, petunjuk dan segala kemudahan yang tiada terbatas 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta dukungan, semangat, bimbingan 

dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Oleh karena 

itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih tiada terbatas kepada: 

1. Kedua Orang Tua ku tercinta, Ibunda saya Yuli Siti Purwo Andhari dan Ayah saya 

Safrudin, yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang. 

Terimakasih atas segala motivasi, ketulusan dan kesabaran yang terhembus dalam do’a 

agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan harapan agar dapat menjadi 

orang yang berakhlak, berintelektual, serta sukses di kemudian hari. 

2. Bapak Erwin indra Kusuma, bapak Dedy Zhunaedy, dan para para mentor di PT. 

Medco E&P yang telah memberi banyak ilmu dan meluangkan waktu dalam 

mengajarkan banyak hal sehingga bisa membuat skripsi ini dan semua pihak di PT. 

Medco E&P yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu. 

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin sebagai Rektor Universitas Lampung. 

4. Bapak Prof. Dr. Suharno, M.S., M.Sc., Ph.D sebagai Dekan Fakultas Teknik, 

Universitas Lampung. 

5. Bapak Bagus Sapto Mulyatno, S.Si, M.T. . sebagai Pembimbing  dan juga selaku 

Ketua Jurusan Teknik Geofisika Universitas Lampung yang telah memberikan waktu, 
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6. saran, pengarahan dan motivasi serta memberikan masukan-masukan bantuan yang 

begitu besar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

7. Bapak DR. Ordas Dewanto, S.Si., M.Si, selaku Penguji yang telah memberikan 

masukan-masukan yang membangun. 

8. Seluruh Dosen Teknik Geofisika Universitas Lampung, terimakasih atas semua ilmu 

yang bermanfaat yang telah diberikan serta Seluruh Staff  TU Jurusan Teknik Geofisika 

dan Staff Dekanat Fakultas Teknik, Universitas Lampung 

9. Sahabat saya Mizpha ksatrio Silaen dan dan Teman-teman seangkatan dan 

seperjuangan Teknik Geofisika 2009: Diantoro deka saputra, Satria Subkhi Arifin, 

Frengki Pasaribu. Noval Fezi yang telah membantu dalam proses penyelesain skripsi 

dan teman 2009 lainnya yang telah bersama-sama dalam kuliah selama ini. 

10. Sahabat sepermainan penulis sejak SMA yang telah banyak membantu yaitu Vidy 

Galantso Nobel dan penyemangant lainnya, Suwanda, Tyas, Herlina, Vita, Andri, 

Apriza, Aprizal yang telah memberi semngat dari canda tawa mereka. 

11. Terimakasih kepada sahabat terpenting, teman terbaik, musuh terdalam dan  seseorang 

yang selalu dihati dan fikiran penulis yaitu noona Linda Asrina yang selalu 

menyemangati dan memaksa semua tindakan serta mendukung dalam semua doa dan 

perbuatannya sehingga terselesaikannya skripsi ini. 

12. Kakak tingkat 2007, 2008 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas 

dukungan dan semangat yang telah diberikan selama ini serta  adik-adik tingkat 2010, 

2011 sampai 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

13. Almamater Tercinta yang mengajarkan arti sebuah perjuangan. 

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas segalanya. 

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi 

sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga 
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Allah SWT mencatat dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. 

Aamiin. 

 

 

Bandar Lampung, 16 Desember 2015 

Penulis, 

 

Hendra Yuseptyawan 


