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KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirrahmaanirraahim, 

 

 Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya 

kepada kita, sehingga laporan skripsi yang berjudul “KAJIAN PENURUNAN KADAR 

ABU DARI LIMBAH PENCUCIAN BATUBARA PT KALTIM PRIMA COAL DENGAN 

METODA PELATURAN DI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA“ telah selesai dikerjakan. Laporan ini 

disusun sebagai hasil dari penelitian di Laboratorium Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Bandung. 

 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak 

yang telah memberikan izin dan membantu dalam penyusunan laporan ini antara lain : 

 Ibu Sri Widayati, ST.,MT. selaku Ketua  Prodi Teknik Pertambangan, Fakultas 

Teknik Universitas Islam Bandung yang telah memberikan izin untuk kegiatan 

penelitan tugas akhir. 

 Bapak Dono Guntoro, ST., MT. selaku Sekertaris Prodi Teknik Pertambangan 

Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung yang telah memberikan izin untuk 

kegiatan penelitian tugas akhir. 

 Bapak Yuliadi, ST,.MT. selaku Dosen Wali dan Koordinator tugas akhir yang 

telah memberikan izin untuk kegiatan penelitian tugas akhir. 

 Bapak Solihin, Ir., MT. selaku pembimbing utama dalam penyusunan laporan 

skripsi. 

 Ibu Sriyanti, ST., MT. selaku co pembimbing dalam penyusunan laporan skripsi.  
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Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih pada pihak – pihak yang 

telah membantu, baik berupa bantuan secara material maupun secara moril selama 

penelitian dilakukan, antara lain : 

 Ibu Prof. DR. Datin Fatia Umar, Ir., M.T dan Ibu Irna Susanti, S.T yang sudah 

membimbing penulis dan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian 

di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara. 

 Kedua orang tua yang selalu memberikan semangat dan motivasi penulis 

selama menumpuh kuliah. 

 Rekan – rekan mahasiswa Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas 

Teknik Universitas Islam Bandung khususnya angkatan 2010. 

 

Akhir kata semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran serta 

sumber ilmu yang bermanfaat bagi kita yang membacanya dan dinilai sebagai amal 

ibadah oleh Allah SWT, aamiin. 

 

 

Penyusun,   Januari 2016 

 

 

 

        Putra Anugrah Gusti 
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