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Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang luar biasa 

dari-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian Tugas Akhir yang diberi judul 

“Penentuan Persebaran Hiposenter Gempa Tahun 2008 Kawasan Kaldera Toba, 

Sumatera Utara”. Tugas akhir ini ditulis sebagai salah satu persyaratan unuutk 

menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S-1) pada Program Studi Teknik Geofisika, 

Jurusan Teknik Manufaktur dan Kebumian, Institut Teknologi Sumatera.  
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meluangkan waktu untuk memberikan ilmu kepada penulis selama 

perkuliahan. 

6. Teman satu bimbingan yang selalu memberikan dukungan dan membantu 

penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir. 

7. Teman-teman Teknik Geofisika angkatan 2016 yang menemani dan 

memberikan pengalaman berkesan kepada penulis selama masa perkuliahan. 
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menyelesaikan Tugas Akhir, yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh 

penulis. 

Penulis sudah berupaya semaksimal mungkin dalam memperoleh hasil yang sangat 

maksimal dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa Tugas 

Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, demi hasil yang lebih 

baik lagi. Penulis berharap, agar karya ini dapat berperan dalam memberikan 

sumbangan demi kemajuan bidang Geofisika secara khusus dan ilmu pengetahuan 

secara umum. 
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