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SANWACANA 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan banyak kenimatan dan segalanya yang mebuat penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Prarancangan Pabrik Maltosa dari 

Singkong Kapasitas 50.000 ton/tahun” dengan baik. 

Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh derajat kesarjanaan (S-1) di Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik 

Universitas Lampung. 

 Penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan moral 

maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Bapak Ir. Azhar, M.T., sebagai Ketua Jurusan Teknik Kimia sekaligus 

sebagai dosen Penguji 1 yang telah memberikan bantuan untuk kelancaran 

proses belajar selama di kampus. 

2. Bapak Muhammad Hanif, S.T., M.T., sebagai Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah banyak memberikan sarannya selama berada di kampus. 

3. Ibu Panca Nugrahini F., S.T., M.T., sebagai Dosen Pembimbing 1, atas segala 

ilmu, kesabaran, saran, dan kritiknya dalam pengerjaan tugas akhir. 

4. Bapak Taharuddin, S.T., M.Sc., sebagai Dosen Pembimbing 2 dan juga 

Dosen Pembimbing Penelitian yang telah membimbing dengan total waktu 
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selam ± 3 tahun, atas segala ilmu, kesabaran, saran, dan kritiknya dalam 

pengerjaan tugas akhir. 

5. Seluruh Dosen dan Staf Teknik Kimia yang telah banyak memberikan ilmu 

yang sangat bermanfaat dan membantu kelancaran dalam pengerjaan.  

6. Ayah dan Mamah ku tersayang, atas segala doa yang engkau panjatkan 

selama ini, kesabaran untuk menunggu selesainya kuliah, dan moril yang tak 

akan pernah bisa terbalaskan oleh penulis. Thank’s for every think. 

7. Aa Dody dan Teh Efi serta Teh Lia dan Mas Indra, kesabaran dan 

semangatnya yang membuat penulis tidak pernah putus asa untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini sampai selesai. 

8. Bapak Heri Rustamaji, S.T., M.T., sebagai Murrobi yang memberikan banyak 

dorongan, saran, dan ilmu kepada penulis agar selama masa kuliah waktu 

yang tersedia tidak percuma. 

9. Oky Satria Nugraha, S.T., partner Tugas Akhir, yang menjadi teman diskusi, 

teman berbagi kesulitan pengerjaan, dan teman tebengan motor yang selalu 

sabar dan semangat menyelesaikan tugas akhir ini. 

10. Keluarga pertama di Lampung, “The Genk of 09”, Ngudi, Dery, Ina, Ahdan, 

Tiya, Ardi, Ridho, Tosty, Lidia, Manuel, Mu’arif, Dilla, Adek, Wiwit, Tri, 

Doni, Juni, Hermanto, Innes, Andi. Banyak cerita dari awal sampai akhir 

masa kuliah ini yang telah terukir bersama dan kenangan itu hanya akan 

dijumpai dalam memori tentang kita. 

11. Keluarga kedua di Lampung, “DPM U KBM Unila 2013/2014”, Adi, Abe, 

Andar, Eli, Esa, Evi, Feri, Firman, Fitri, Gusman, Ina, Amin, Miftah, Mba ve, 

Nurul, Retna, Riska, Riza, Mpok Ros, Sifha, Siti, Taufik, Yessi, Yosse, Yudi. 
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Walau hanya 1 tahun bersama dalam sebuah ikatan formal kepengurusan tapi 

persaudaraan ini akan selalu terjaga hingga kapan pun juga. 

12. Teman-teman seperjuangan ULK, Mu’arif, Manuel, mba Ayi, Tosty, Ina, 

Kiska, Mba Adel, Mba Eva, Mba Dani, Tri, Mba Eca, Mba Fuzi, Reo. Yang 

selama ini menjadi teman berdiskusi tentang lika-liku dalam pengerjaan tugas 

akhir. 

13. Adik-adik dan kakak-kakak tingkat di Jurusan Teknik Kimia, yang banyak 

memberikan warna-warni selama baerada di kampus. 

14. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tugas akhir 

ini. 

 

 

 Bandar Lampung, 30 April 2015 

 

 

 Penulis 


