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Alhamdulillahirobbilalamin segala puji bagi Allah SWT yang telah 

memberikan karunia kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir 

yang berjudul “Analisis Variasi Spasial B-Value Menggunakan Lokasi 
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penulisan tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu 

penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak 
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1. Bapak, Mama, Adit dan seluruh keluarga yang berkontribusi penuh dalam 
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akhir penulis yang telah memberikan ilmu dan saran selama penulis 

mengerjakan tugas akhir. 
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menimba ilmu seta memberikan motivasi konsisten dalam mengerjakan 

tugas akhir. 
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ilmu dan semangat yang telah diberikan. 
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8. Seluruh pihak yang tidak bisa di sebutkan satu per satu. Tanpa peran dari 

kalian, penulis tidak akan bisa sampai seperti ini. Terima kasih atas 

bantuan apapun yang telah diberikan kepada penulis. 

 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir yang disusun tidaklah sempurna, untuk itu 

saran dan kritik sangatlah diterima demi perbaikan penulis di masa yang akan 

datang. Akhir kata semoga tugas akhir bermanfaat bagi pembaca dan penulis 
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