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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat 

dan hidayah-Nya serta tidak lupa pula penulis haturkan shalawat serta salam 

kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi panutan hidup 

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

”Studi Geoteknik, Hidrologi dan Hidrogeologi untuk Evaluasi Desain 

Lereng Pit Selatan Tambang Batubara CV Jasa Andhika Raya di 

Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur” yang 

merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknik pada Program 

Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung.  

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekurangannya dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan 

pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, sehingga pada 

kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf yang 

sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. 

Secara khusus perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua 

penulis yang sangat dicintai yang telah membesarkan, mendoakan, selalu 

memberikan motivasi, dan membiayai penulis selama menuntut ilmu serta 

selalu optimis untuk keberhasilan penulis, adik-adik tercinta yang selalu 

memberikan motivasi dan semangat, serta untuk seluruh sahabat yang 

selalu memberikan keceriaan dan kegembiraan disaat penulis 

membutuhkannya. 
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Demikian pula pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. CV Jasa Andhika Raya, yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk pengambilan data lapangan  

2. Ibu Sri Widayati, ST., MT., selaku Ketua Program Studi Teknik 

Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, yang telah 

membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

3. Bapak Dono Guntoro, ST., MT., selaku sekretaris Program Studi Teknik 

Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, yang telah 

membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

4. Bapak Yuliadi, ST., MT., selaku Pembimbing, Kepala Assisten 

Laboratorium Simulasi dan Perencanaan Tambang serta koodinator 

tugas akhir yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, arahan-

arahan dan membimbing penulis selama masa bimbingan. 

5. Bapak Dudi Nasrudin Usman, ST., MT., selaku Pembimbing kedua yang 

dengan sabar menuntun, mengoreksi dan mengarahkan penulis 

sehingga laporan ini dapat terselesaikan. 

6. Ibu Sriyanti, ST., M.T., selaku Dosen Wali yang telah banyak 

membimbing, mengarahkan, serta memberikan nasihat dan motivasi 

selama masa studi. 

7. Seluruh dosen pengajar dan staff Program Studi Teknik Pertambangan 

UNISBA yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat pada 

penulis. 

8. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2010 terima kasih untuk 

kebahagian yang penulis dapatkan. 

9. Serta pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang 

telah banyak membantu selama tugas akhir ini berlangsung. 
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Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan pahala kepada mereka 

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

dapat dijadikan sebagai sumber ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan 

dinilai sebagai amal ibadah disisi Allah SWT. Amin. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

                                 

 

   Bandung,  Juli 2015 

    Penulis 

 

                     

 

                 Rana Attiqah Gusbet 
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