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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh 

Gempa Terhadap Kestabilan Lereng Menggunakan Metode Bishop: Studi Kasus 

Desa Tangga Batu Sumatera Utara”. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik di Program Studi Teknik Geofisika, 
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maka penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  
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mengerjakan penulisan Tugas Akhir; 
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4. Abang Endot, Kak Tina sekeluarga yang telah memberikan dukungan baik 

secara data maupun doa. Doa terbaik dariku untuk abang dan kakak sekeluarga; 

5. PT. Primordia Siparup Perkasa yang telah memberikan data untuk penelitian 

Tugas Akhir; 

6. Seluruh Dosen Program Studi Teknik Geofisika ITERA atas semua ilmu yang 

telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa; 

7. Pak Deni dari Maccaferri yang telah membantu dan memberikan referensi dan 

bimbingan dalam pengerjaan Tugas Akhir; 

8. MBC Squad yang telah menjadi tempat berkeluh kesah, bercerita dan 

bersenang-senang. Doa terbaik untuk MBC Squad agar tetap kompak selalu; 
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9. Teman-teman Teknik Geofisika angkatan 2016 (PROSGE) yang berjuang 

bersama; 

10. UKM UMPASA dan PERSITERA tercinta yang telah menjadi tempat penulis 

untuk mengembangkan keterampilan dalam berorganisasi. Doa terbaik agar 

tetap maju dan berkembang kedepannya; 

11. Keluarga Besar Teknik Geofisika ITERA yang memberikan semangat untuk 

penulis; 

12. Seluruh pihak yang memberikan batuan dalam penyusunan Tugas Akhir yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pengerjaan Tugas Akhir, 

namun penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki kekurangan dan 

jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada 

umumnya.  
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