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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum,Wr.Wb,

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta shalawat dan salam kepada

Nabi Muhammad SAW karena atas rahmat dan hidayah – Nya penulis dapat

menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik di

Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung.

Kegiatan pengumpulan data untuk skripsi ini berlangsung di lokasi kegiatan

tambang emas bawah tanah Blok Cikoneng, PT Cibaliung Sumberdaya, Kabupaten

Pandeglang, Provinsi Banten selama 3 (tiga) bulan yang terhitung dari 30

September 2014 sampai dengan 30 Desember 2014.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan,

arahan dan bimbingan yang bermanfaat terutama dalam aplikasi Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi Pertambangan, khususnya di bidang Ventilasi Tambang. Oleh karena

itu, penulis ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada orang – orang dan

instansi perusahaan yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu dan

membimbing penulis sebagai berikut :

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

Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung yang telah

banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dono Guntoro, S.T.,M.T., selaku Sekretaris Program Studi Teknik

Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung yang telah

banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.
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3. Bapak Dr. Stefano Munir, M.E selaku Pembimbing yang telah banyak

mendukung, menyarankan dan memandu penulis selama penyusunan

skripsi ini.

4. Ibu Sriyanti,S.T.,M.T selaku Co. Pembimbing yang telah banyak membantu

penulis dalam penyempurnaan penyusunan skripsi.

5. PT Cibaliung Sumberdaya yang telah memberikan kesempatan kepada

penulis untuk mengambil data lapangan dan akomodasi selama di lapangan.

6. Seluruh dosen pengajar dan staff Program Studi Teknik Pertambangan

UNISBA.

7. Orang tua penulis tercinta Ibu Imas Susilawati dan Bapak Endang Ajat yang

telah memberikan semangat dan dukungan selama kuliah dan penyusunan

skripsi.

8. Seluruh teman – teman Tambang Angkatan 2010 yang telah memberikan

semangat, kebersamaan dan pembelajaran selama berada di kampus.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada dalam skripsi ini,

penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat pengetahuan baik

secara teori maupun praktek khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca

dan PT Cibaliung Sumberdaya.

Wassalamu’alaikum,Wr.Wb.

Bandung, Agustus 2015

Nurul Janah
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