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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kepada Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis 

telah menyelesaikan Tugas Akhir guna memenuhi syarat dalam memperoleh 

gelar sarjana dengan judul “ Penentuan Sebaran Hiposenter Gempa Vulkanik 

Dalam (VTA) Gunung Gede, Jawa Barat berdasarkan Data Seismogram pada 

Tahun 2019”. Dalam penyusunan Tugas Akhir maupun pelaksanaan Tugas 

Akhir penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih 

serta penghormatan setingginya kepada: 

1. Tuhan Yesus Kristus dan kedua orangtua dan kedua adik (Olivia Tobing dan 

Andrew Tobing) yang telah memberi semangat dan kasih sayang dengan 

keberhasilan tugas akhir ini. 

2. Bapak Muhamad Ragil Setiawan, S.Pd., M.Sc dan Ir. Kristianto, M.Si selaku 

dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

mengarahkan penulis menyusun Tugas Akhir ini. 

3. Seluruh dosen dan staff Fisika Institut Teknologi Sumatera yang telah 

memberikan ilmu, mendidik serta memberikan kesan dan pesan yang luar 

biasa. 

4. Teruntuk teman hidup selama 3 tahun diperantauan Rumah Idaman yang 

didalam rumahnya ada Rizky Ahmad, M. Sobari, Aditya Edgardia, M. Daffa 

Shidqi, Fachriza Azmy Rifaldhi, Fahri Firli J, Aufar Kemal, dan Husain Yusuf 

yang telah menemani dalam suka maupun duka. Jangan sampai putus 

silaturahmi 

5. Terunutuk Kremi Team yang udah berjuang bersama Tatang, Mae, Nisa, 

Ahyar, Tito, Dany, Elita, dan Anin. Semoga makin banyak kita main bareng 

biar makin seru. 

6. Tidak Lupa dengan angkatan Fisika 2016 atau Physma’16 dan Himpunan 

Mahasiswa Fisika Institut Teknologi Sumatera (HIMAFI ITERA) yang telah 

membantu hingga ke titik ini dengan banyak macam keseruan. 

7. Temen zaman TPB yang suka belajar bareng Arin, Berdin, Husen dan masih 

banyak lainnya yang bisa bantuin MAFIKI selama TPB. 



xi 

 

 

8. Tidak lupa temen satu atap selama 1 Tahun awal yaitu Ahyar dan Aldi Afdal. 

Semoga bisa sukses bareng bareng. 

9. Tidak lupa team team lain yaituu WARDIFAMS, PPS, dan temen temen SMA 

lainnya yang bantu support juga dalam penulisan ini. 

 

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi 

pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam serangkaian penulisan laporan ini 

masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis menerima kritik dan 

saran yang membangun untuk lebih mengembangkan keahlian dan kemampuan 

penulis. 

 

Lampung Selatan, 23 Agustus 2020 

Penulis, 

 

 

 
Andhika Raymond 

  


