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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

hidayah-Nya, serta tidak lupa penulis ucapkan shalawat serta salam kepada 

junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan hidup penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Teknis Mine 

Dewatering Terhadap Rencana Tiga Bulan Penambangan Batu Bara Di Pit B 

Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat, Aceh”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu 

syarat untuk menyelesaikan mata kuliah skripsi Program Studi Teknik 

Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung. 

Banyak pihak terlibat yang telah membantu, memberi dukungan, dan 

mempermudah pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung 

maupun tidak. Untuk itulah, saya mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Ibu I r .  Sri Widayati., M.T., selaku Ketua Program Studi Teknik 

Pertambangan Unisba. 

2. Bapak I r .  Dono Guntoro, M.T., selaku Sekertaris Program Studi Teknik 

Pertambangan Unisba dan sebagai Dosen Wali sekaligus sebagai Co-

pembimbing dalam skripsi ini yang telah banyak membimbing,   

mengarahkan, serta memberikan nasihat kepada penulis dalam pembuatan 

tugas akhir ini. 

3. Bapak Ir. Yuliadi, M.T., selaku Koordinator Tugas Akhir Program Studi 

Teknik Pertambangan, dan sekaligus sebagai pembimbing dalam skripsi ini 

yang  telah banyak  membimbing, mengarahkan, serta memberikan nasihat 
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kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini. 

4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Program Studi Teknik Pertambangan 

Unisba yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat pada penulis. 

Saya ucapkan terima kasih kepada pihak PT CIPTA KRIDATAMA yang 

telah memberikan kesempatan dan tempat untuk melakukan tugas akhir untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Teknik di Universitas Islam Bandung. 

Penulis menyadari dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak 

sekali kekurangannya, untuk itu penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan 

dari semua pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini. 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan pahala kepada mereka 

semua atas segala amal dan kebaikannya. Akhir kata, semoga laporan skripsi ini 

dapat dijadikan sebagai sumber ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan dinilai 

sebagai amal ibadah disisi Allah SWT. Aamiin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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