
 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

 Segala puji bagi Allah S.W.T atas Rahmat, Berkah dan Karunia-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini sebagai skripsi penulis untuk dapat 

menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata 1 (satu) Teknik Pertambangan 

Universitas Islam Bandung. Tak luput penulis juga ucapkan shalawat serta salam 

kepada Nabi junjungan kita Muhammad S.A.W dan para sahabat-sahabatnya. 

 Pada kesempatan kali ini penulis menjelaskan isi dan maksud dalam 

penulisan Tugas Akhir yang berjudul “Anaisis Peran Ekonomi Sektor Pertambangan 

Non Migas dan Penggalian Terhadap Distribusi Ekonomi Provinsi Jawa Barat”. 

Semoga di masa yang akan datang hasil dari analisis tersebut dapat digunakan oleh 

para pembaca sebagai acuan untuk mengembangkan potensi perekonomian 

Pertambangan Non Migas dan Penggalian dan memperbaiki kesempatan kerja yang 

masih kurang diperhatikan oleh Pemerintah di Provinsi Jawa Barat.  

 Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas 

dukungannya dalam penyusunan skripsi ini, kepada : 

1. Ibu Sri Widayati, Ir., M.T., selaku Ketua Prodi Teknik Pertambangan Fakultas 

Teknik Universitas Islam Bandung dan dosen co-pembimbing dalam 

penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan dukungan dan membina 

dalam kegiatan belajar maupun penulisan skripsi ini yang sangat 

dibanggakan. 

2. Bapak Dono Guntoro, Ir., M.T., selaku Sekretaris Prodi Teknik Pertambangan 

Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung yang selalu memberikan 
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dukungan baik pada kegiatan belajar maupun penyusunan skripsi ini yang 

sangat dibanggakan. 

3. Bapak Yuliadi, Ir., M.T., selaku Koordinator Tugas Akhir Universitas Islam 

Bandung yang selalu memberikan dukungan baik pada kegiatan belajar 

maupun penyusunan skripsi ini yang sangat dibanggakan. 

4. Bapak Dr. Ukar Wijaya Soelistijo, Ir., M.Sc, APU,  selaku dosen pembimbing 

yang telah membina dan mendukung baik pada kegiatan belajar maupun 

dalam penyusunan skripsi tersebut.yang sangat dibanggakan. 

5. Ibu Elfida Moralista, S.Si,  M.T., selaku dosen wali yang selalu selalu 

memberikan dukungan dan membina penulis baik dalam kegiatan belajar 

maupun kegiatan penulisan skripsi ini yang sangat dibanggakan. 

6. Bapak Yuhka Sundaya, S.E., M.E., selaku dosen fakultas ekonomi Universitas 

Islam Bandung yang telah memberikan dukungan  dalam penyelesaian skripsi 

ini yang sangat dibanggakan. 

Semoga seluruh kebaikannya dibalas oleh Allah S.W.T dengan segala kasih sayang 

dan pahala dari-Nya. Mohon maaf apabila dalam penulisan baik dari segi bahasa, 

tata cara penulisan maupun isi dari pelaporan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, sehingga perlu kritik dan saran dari para pembaca yang dapat 

membangun dan meningkatkan kualitas penulisan dan ilmu yang bermanfaat bagi 

penulis di masa yang akan datang sehingga dapat menginspirasi generasi 

selanjutnya dalam mengembangkan ilmu di bidang pertambangan.  
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