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KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT, karena berkat rakhmat dan karunia-Nya Puji syukur, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “ESTIMASI 

SUMBERDAYA BIJIH BESI DENGAN MENGGUNAKAN METODE 

PENAMPANG DI DESA AIE SONSANG KECAMATAN ALAHAN 

PANJANG KABUPATEN SOLOK PROPINSI SUMATRA BARAT” 

Penelitian Tugas Akhir ini dilaksanakan dari Bulan April sampai 

dengan Bulan Juni 2010, dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan 

Kelulusan Mata Kuliah Tugas Akhir di Jurusan Teknik Pertambangan, 

Falkultas Teknik, Universitas Islam Bandung. 

Atas bantuan, bimbingan dan dorongan yang diberikan kepada 

penulis sehingga terselesaikannya tugas akhir ini, maka penulis 

mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 

1. Ayahanda Drs. Tjahyadi (Alm) dan Ibunda tercinta Teti Mulyati yang 

telah memberikan dorongan baik moril maupun materi serta do’a 

dan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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2. Kedua saudara kandung (Risma dan Risfa), yang selalu 

memberikan kasih sayang, semangat dan dukungannya. 

3. Dr. Ir. Yan Rizal. Dipl., Geo selaku pembimbing yang telah banyak 

memberikan waktu, saran dan masukan dalam penyusunan skripsi 

ini. 

4. Dudi Nasrudin Usman., S.T., M.T. selaku Co-Pembimbing yang 

memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi kepada penulis. 

5. Bapak Solihin, Ir., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik 

Pertambangan, Universitas Islam Bandung. 

6. Rekan-rekan di PT. Lithoindo (Kang Arif Hidayat, S.T.) yang selalu 

memberikan dukungan baik moril maupun materi. 

7. Rekan–rekan seperjuangan suka maupun duka CV.Huned 

Indonesia (Dhika Ramandha, S.T., Fajar Sidik, S.T., Rahmat Saleh, 

S.T., Riyandi Haris, S.T., dan tim dari perusahaan ini), yang telah 

memberikan semangat dan meluangkan waktu dalam penyusunan 

skripsi ini.  

8. Rekan–rekan tambang paling menyenangkan angkatan 2003, yang 

telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga.  
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Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

karena keterbatasan penguasaan ilmu dan kekurangan dari penulis, untuk 

itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak 

bagi semua pihak khususnya bagi penulis dan pembaca umumnya.  

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb . 

 

Bandung,  Agustus 2010 
 

                       Penulis  
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