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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, dzat yang

maha kuasa, dzat yang maha pengasih dengan segala kasih sayangnya,

shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW,

karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami sudah dapat menyelesaikan

laporan tugas akhir yang berjudul “ANALISIS BATUBARA DALAM

PENENTUAN KUALITAS BATUBARA UNTUK PEMBAKARAN BAHAN

BAKU SEMEN DI P.T. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA, Tbk.

PALIMANAN - CIREBON” dengan baik dan lancar.

Laporan ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan Sarjana S1.

di Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Islam

Bandung.

Banyak pihak yang telah membantu, memberi dukungan, dan

mempermudah pengerjaan dan penyelesaian laporan ini, baik secara

langsung maupun tidak. Untuk itu, kami mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda, yang telah memberikan dukungannya baik secara materi

maupun do`a dan kasih sayangnya

2. Ibu Sri Widayati, S.T., M.T. selaku Ketua Prodi Teknik Pertambangan

Universitas Islam Bandung yang telah bersedia memberikan izin

mengikuti kegiatan tugas akhir

3. Bapak Yuliadi, S.T., M.T. selaku Koordinator Tugas akhir yang telah

memberikan izin untuk menjalankan tugas akhir
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4. Ibu Linda Pulungan, Ir., M.T. selaku pembimbing proposal penelitian

dan pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing

pembuatan proposal dan laporan tugas akhir ini.

5. Bapak Solihin, Ir., M.T. Selaku co-pembimbing yang telah meluangkan

waktu untuk membimbing dalam pembuatan laporan tugas akhir ini.

6. Bapak H. Moerdiyono, H.R. Dept. Head P.T. Indocement Tunggal

Prakarsa Tbk. atas kesempatan yang telah diberikan untuk melakukan

penelitian tugas akhir.

7. Bapak Ir. Alfian, Quality Control Department Head P.T. Idocement

Tunggal Prakarsa Tbk. yang telah membimbing serta mengarahkan

kami selama kegiatan tugas akhir

8. Bapak Martinus Andi Louis Kalza, S.T. selaku pembimbing lapangan

yang senantiasa membimbing, mengarahkan juga memberikan

kesempatan untuk ikut langsung ke lapangan.

9. Seluruh staff karyawan P.T. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. yang

telah membantu kelancaran kegiatan penelitian tugas akhir.

Kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi siapapun

yang membacanya dan mohon maaf apabila dalam laporan ini terdapat

kesalahan penulisan atau kata-kata yang tidak sesuai.

Wassalammu’alaikum Wr, Wb.

Bandung, Juli 2015

Penyusun,

Rendy Permadi
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