
SANWACANA

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan

rahmat, karunia, kekuatan juga pertolongan sehingga tugas akhir dengan judul

Monokalsium Fosfat dari Kalsium Karbonat dan Asam

Fosfat Kapasitas 50.000 ton/ t .

Tugas akhir ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat

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

Universitas Lampung.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih

yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus

kepada:

1. Dr. Elida Purba, S.T., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing I.

2. Dewi Agustina. I,  S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing II.

3. Taharuddin, S.T., M.Sc., selaku Dosen Penguji I.

4. Ir. Azhar, M.T., selaku Dosen Penguji II.

yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan serta kritik dan saran

kepada penulis.

Penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari banyak

pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ir. Azhar, M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik yang telah memberikan banyak

bantuan untuk kelancaran proses belajar mengajar di Jurusan Teknik Kimia..

2. Segenap dosen di Jurusan Teknik Kimia Universitas Lampung yang telah

memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis.

3. Seluruh staf di Jurusan Teknik Kimia yang telah banyak membantu penulis

selama masa perkuliahan.



4. Sahabat seperjuangan selama penyusunan, Ziaril Fikri, yang telah banyak

memberikan masukan dan semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.

5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih

terdapat kekurangan.  Oleh karena itu, komentar, saran, dan kritik akan diterima

dengan tangan terbuka.  Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dan dapat

dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bandar Lampung, Agustus 2009

Penulis

Ali Imron
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Motto

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila

engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras

untuk urusan yang lain”

(Q.S. Al Insyirah : 6 - 7)

....“Di balik kegagalan selalu tersimpan rahasia kesuksesan kita.

Kegagalan adalah jeritan alam yang tidak pernah ingin kita dengar.

Kegagalan bukanlah akhir dari segala-galanya. Kegagalan adalah

peluang terbaik untuk mengetahui siapakah diri kita sebenarnya.

Berani untuk gagal dan mampu bangkit dari kegagalan adalah kunci

kesuksesan.Tidak ada kemenangan dan kegagalan sejati di kehidupan

duniawi.”....



Sebuah Karya Kecilku..............

Kupersembahkan setulus hati kepada :

Allah SWT, atas kehendak-Nya semua ini ada.... ,
atas rahmat-Nya lah semua ini aku dapatkan,

dan atas Kekuatan dari Nya lah aku bisa bertahan..........

Kedua Orang tuaku sebagai tanda baktiku.......
Ini hanyalah setitik balasan yang tidak bisa dibandingkan
dengan berjuta-juta pengorbanan dan kasih sayang yang

tidak pernah berakhir......

Dan
Almamaterku tercinta.....

Semoga karya ini kelak berguna dikemudian hari....


