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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan  

hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang 

dilaksanakan di PT Tarabatuh Manunggal , dengan judul : KAJIAN 

PRODUKTIVITAS CRUSHING PLANT. Penyusun menyadari bahwa dalam 

pembuatan laporan ini masih banyak kekurangannya dan masih belum terlalu 

sempurna, baik dari segi bahasa maupun dari segi teknik penulisannya, karena 

keterbatasan kemampuan kami sebagai manusia biasa yang tidak terlepas dari 

segala kekurangan, dan kami dengan senang hati akan menerima kritik dan saran 

yang bersifat membangun dalam menunjang kesempurnaan dari laporan ini. 

Dengan senang hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-

dalamnya kepada seluruh pihak karyawan PT Tarabatuh Manunggal  :  

1. Bapak Budi Hermawan, S.T., selaku Quarry Manager PT Tarabatuh 

Manunggal  

2. Bapak Afri Kurniawan, S.T., dan Bapak Agung Yuri, S.T., selaku Pembimbing 

lapangan di PT Tarabatuh Manunggal  yang senantiasa mendampingi dan 

memberikan arahan, sehingga laporan ini selesai 

3. Seluruh staf PT Tarabatuh Manunggal dan crew yang senantiasa membantu 

dalam proses pengambilan data dan memberikan ilmu selama proses 

pengambilan data. 
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Dan juga penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya 

kepada seluruh pihak Program Studi Pertambangan Unisba:  

1. Ibu Ir. Sri Widayati, M.T. Selaku Ketua Prodi Teknik Pertambangan Unisba 

2. Bapak Ir. Dono Guntoro, M.T. Selaku Sekertaris Prodi Teknik Pertambangan 

UNISBA 

3. Bapak Ir. Yuliadi, M.T. Selaku Koordinator Tugas Akhir  yang selalu 

memberikan masukan-masukan sehingga laporan ini selesai. 

4. Bapak Ir. Zaenal, M.T selaku pembimbing yang selalu memberikan arahan-

arahan, masukan, perbaikan, ilmu dan bimbingan sehingga laporan ini dapat 

diselesaikan dengan baik. 

5. Ibu Ir. Linda Pulungan M.T selaku co-pembimbing yang memberikan masukan-

masukan serta perbaikan-perbaikan dalam penulisan laporan ini sehingga 

laporan ini dapat diselesaikan.  

6. Bapak Ir. Solihin M.T selaku dosen wali yang selalu memberikan arahan dan 

ilmu kepada penulis selama ini. 

7. Staf dan Dosen Prodi Teknik Pertambangan Unisba, atas bantuan dan ilmu 

yang diberikan selama ini. 

 Mudah-mudahan kepada semua pihak yang telah membimbing penyusun 

dalam menyelesaikan laporan ini mendapat imbalan dari Allah SWT, dan  harapkan 

laporan ini dapat berguna bagi kami khususnya dan semua pihak yang 

membutuhkannya. 

Wassallammu’alikum Wr. Wb. 
Bandung  2016 

    Penulis 
 

 
 

           Atik Widiyanti 
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