
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Alhamdulillahi robbil’alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, 

Dzat yang senantiasa menganugerahkan ilmu pengetahuan kepada manusia 

dengan perantara kalam, sehingga atas kehendak dan izin-Nya penulis dapat 

menyelesaikan tesis dengan judul ʻʻ Pembuatan dan Karakterisasi Nanokatalis 

Ni(1-x)CoxFe2O4 serta Uji Aktivitas pada Konversi (CO2+ H2)’’ dengan baik. 

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW 

beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga Yaumil Akhir. 

Amin. 

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister 

Sains pada Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Lampung. Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis dalam 

pelaksanaan serta dalam penulisan tesis ini, tapi Alhamdulillah, Allah 

menunjukkan kemurahan-Nya melalui orang-orang yang dipercaya untuk 

membantu penulis, sehingga kendala tersebut dapat ditaklukkan. Dalam 

kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. Rudy TM Situmeang, M.Sc., selaku pembimbing utama, guru, 

rekan, teman, sekaligus ayah bagi penulis yang dengan sabar memberikan 

bimbingan dan dukungan kepada penulis. 



2. Bapak Posman Manurung, Ph.D., selaku pembimbing II penulis, atas saran, 

motivasi, masukan dan diskusi-diskusinya hingga selesainya tesis ini. 

3. Bapak Prof. Wasinton Simanjuntak, Ph.D., selaku pembahas, atas semua 

kritik, saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 

4. Bapak Prof. Sutopo Hadi, Ph.D. selaku ketua Program Studi Magister Kimia 

yang telah sabar memberikan informasi, layanan akademik dan arahan kepada 

mahasiswa Magister Kimia. 

5. Bapak Dr. Suripto Dwi Yuwono, M.T., selaku Ketua Jurusan Kimia Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

6. Bapak Prof. Suharso, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahua Alam Universitas Lampung. 

7. Kedua orang tua ku tersayang, Bapak Soebandi dan Ibu Sulistiyati, M.M.  

atas seluruh cinta, do’a, dan kasih sayang kepada penulis dari masih dalam 

buaian hingga saat ini. Rabighfirlii waliwalidayya warhamhuma kamma 

Rabbayani saghiraa. Semoga Allah tetap menjaga masa tua kalian dengan 

tetap istiqomah di jalan-NYA dan mengumpulkan kita di Jannah-NYA. 

8. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (Bandar Lampung) yang membantu dalam 

memfasilitasi penelitian ini. 

9. Uni Noor dan Mbak Liza selaku Laboran Kimia Dasar dan Laboran Kimia 

An Organik-Fisik, terima kasih atas kemudahan dan kelancaran yang 

diberikan dalam pengurusan peminjaman alat-alat laboratorium. 

10. Mbak Nora dan Pak Gani, terima kasih atas kemudahan dan kelancaran yang 

diberikan dalam pengurusan administrasi akademik. 



11. Segenap staf pengajar dan karyawan Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

12. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan saran, motivasi, dukungan, 

keceriaan dan canda tawa yang tercipta selama ini. 

13. Teman satu tim ku : Rodhiansyah Djayasinga, S.Pd. terima kasih atas kerja 

sama, motivasi dan bantuan selama penelitian yang dimulai dari  kunjungan 

Ilmiah sampai terhenti di kumbangan yang merupakan ‘Semangat dan Derita 

Penelitian’. 

14. Catalyst Crew : kak Bowo S.Si., kak Pipit S.Si., dan kak Sarah S.Si., penelitian 

kalian adalah ”training” untuk ku.,  teman  seperjuanganku  Mitra Septanto, 

S.Si.,  untuk kerja sama dan diskusinya.  Sobari, S.Si., dan Dani S.Si.,  maaf 

belum banyak membantu kalian, Lolita, Surtini dan Eva,   yang banyak 

membantu dalam penelitian, terus semangat lanjutkan perjuangan. Yuda dan  

Fatma bantu kakak-kakaknya sebagai latihan sebelum melakukan penelitian 

yang sesungguhnya. Febi terimakasih atas bantuan run reaktor, sekarang 

reaktor menjadi tanggung jawabmu  dan Ana harus banyak belajar sama 

kakak-kakanya jangan malu bertanya tetapi jangan banyak tanya nanti malu-

maluin. 

15. Teman-teman satu peer grup kimia fisik : Iip Sugiharta, S.T.(iip baqi billah), 

Laila Susanti, S.Si.(bu lai), Raffel Stevano, S.Si. (phoa), Rina Mediasari, 

S.Pd.(Jeng Rina), Rodhiansyah Djayasinga, S.Pd.(komandan), Tutik, 

S.Si.(tutik saja), terima kasih atas kerja sama yang saling memotivasi, 

keceriaan dan keriangan selama perkuliahan. 



16. Teman-teman program studi magister kimia angkatan 2013 kelas A dan B, 

serta angkatan 2014, terimakasih telah memberikan pengalaman-pengalaman 

hebat, berkumpul dengan mereka telah memberikan wawasan baru akan arti 

sebuah perjuangan, senang telah mengenal Bapak dan Ibu semua. 

17. Teman-teman Rumah Hajimena Alan Gusmiadi, A.Md. (The Guners), 

Heryanto, S.Si. (cules), Gunadi, S.Si (senang),  Rahmat Kurniawan, S.Si. 

(Awan roma). 

18. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam 

penyusunan tesis ini. 

Penulis berharap semoga Allah SWT mencatat dan membalas semua kebaikan 

yang diberikan kepada penulis. Amin. Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis 

ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis berharap 

semoga tesis yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat dan memiliki nilai guna 

khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa dan pembaca pada umumnya. Amin. 

 

 

Bandar Lampung,  Juli 2015 
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