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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmaanirrahiim, 

Assalamualaikum Wr. Wbr 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Berkat izin-Nyalah pada 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul “Estimasi 

Sumberdaya Batubara Untuk Rencana Penambangan Batubara PT. 

Mega Surya  Jaya di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, 

Propinsi Kalimantan Selatan”. 

Skripsi ini merupakan salah satu aplikasi ilmu yang didapat  penulis 

selama mengikuti perkuliahan dan sebagai syarat untuk mendapatkan 

gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas 

Teknik, Universitas Islam Bandung. Adapun bahan penulisan ini 

merupakan hasil penelitian di wilayah IUP PT. Mega Surya Jaya, 

Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan 

Selatan.  

Skripsi ini berisikan mengenai hasil-hasil pengamatan dan 

pengolahan data yang didapat selama kegiatan penelitian berlangsung. 

Penulisan skripsi ini berpedoman pada data hasil pengamatan lapangan, 

kemudian diolah, serta juga diambil dari literatur-literatur lain yang ada 

kaitannya dengan permasalahan mengenai rancangan teknis 

penambangan. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna dan tidak terlepas dari kekurangan maupun kesalahan, hal 

tersebut dikarenakan banyaknya keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. 

Walaupun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. 

Selama masa penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

masukan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak dan pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

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

Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung. 

2. A. Machali Muchsin, M.Sc., selaku Pembimbing yang telah banyak 

memberikan waktu, saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini. 

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

memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi kepada penulis. 

4. Bapak Yuliadi, S.T., M.T., selaku Koordinator Tugas Akhir pada 

Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas 

Islam Bandung. 

5. Ibu Linda Pulungan, Ir., M.T., selaku dosen wali. 

6. Bapak Rian Okfariano Wicaksono, S.T., sebagai Pembimbing 

lapangan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk 

membimbing, dan berdiskusi serta memberikan sebagian ilmunya 

kepada penulis selama penelitian. 
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7. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Khawarianto dan Ibunda 

Raudah yang memberikan dukungan baik moril maupun spirituil 

selama masa lapangan dan pada penulisan skripsi. 

8. Teman-teman Seperjuangan di Program Studi Teknik Pertambangan, 

Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, yang telah memberikan 

motivasi dan semangat kepada penulis. 

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang turut 

membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

oleh sebab itu, penulis mengharapkan masukan-masukan yang berupa 

kritik dan saran dari para pembaca yang sifatnya membangun dalam 

penyempurnaan skripsi ini. 

Penulis hanya dapat mendoakan semoga segala bantuan dan 

dorongan yang telah diberikan selama ini mendapatkan pahala yang 

berlipat ganda dari Allah SWT.  

Akhir kata semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai sumber ilmu 

yang bermanfaat bagi kita dan dinilai sebagai amal ibadah disisi Allah 

SWT. Amin. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

         Bandung,  Agustus 2015 

  Penulis 

 

          Mahrunzen 
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