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SANWACANA 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Alhamdulillah Puji dan syukur Penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena 

atas segala rahmat dan karunia-Nya Tesis ini dapat diselesaikan. 

 

Tesis ini dengan judul "Sintesis Material Hibridan Eksopolisakarida Silika 

dari Spirulina sp sebagai Adsorben Ion Pb(II) dan Cd(II) dalam Larutan" 

adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Jurusan 

Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. 

 

Dalam pelaksanaan dan penulisan Tesis ini tidak lepas dari kesulitan dan 

rintangan, namun itu semua dapat penulis lalui berkat rahmat dan ridho Allah 

SWT serta bantuan dan dorongan semangat dari orang-orang yang hadir di 

kehidupan penulis.  Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih 

setulus-tulusnya kepada : 

1. Ibu Prof. Dr. Buhani, M.Si., selaku pembimbing I penelitian dan Pembimbing 

Akademik yang telah banyak memberikan ilmu, nasihat, saran, motivasi, 

perhatian, serta kesabaran dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan 

Tesis ini dan selama menjadi mahasiswa. 
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2. Bapak Prof. Suharso, Ph.D., selaku pembimbing II penelitian dan selaku 

Dekan Fakultas  Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang telah 

memberikan ilmu, kritik, saran dan arahan yang diberikan kepada penulis 

sehingga tesis ini terselesaikan dengan baik. 

3. Bapak Prof. Sutopo Hadi, M.Sc., Ph.D. selaku penguji penelitian dan Ketua 

Prodi Magister Kimia yang telah memberikan ilmu, perhatian, motivasi, 

nasehat, kritik, serta saran kepada penulis sehingga tesis ini terselesaikan 

dengan baik. 

4. Bapak Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, M.T., selaku ketua Jurusan Kimia 

FMIPA Unila. 

5. Seluruh dosen FMIPA Unila yang telah mendidik dan memberikan ilmu 

pengetahuan yang sangat berguna kepada penulis selama kuliah. 

6. Mba Liza Apriliya S, S.Si selaku Laboran Laboratorium Kimia Anorganik 

Fisik yang telah banyak membantu penulis untuk mendapatkan zat dan bahan 

kimia, serta terima kasih juga kepada mb Nora, Babe Gani, Tri, Uni, mb Iin, 

mb Wid, Paman, Fajar dan mas Nomo atas bantuannya.  

7. Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai.  Ayahku H. Sukidi Adrianto, SE., 

terima kasih ayah atas doamu yang tak putus dan segala bentuk 

pengorbananmu.  Ibuku Hj. Erniwati yang selalu memberikan kasih sayang, 

cinta yang begitu besar, sabar dalam menghadapi sikapku, senyum yang 

selalu menyemangatkanku, dan selalu mendoakanku setiap waktu.  Sekali lagi 

terima kasih ayah dan ibuku tercinta dengan tulus dan ikhlas kuucapkan atas 

segala hal terbaik dan semua yang telah diberikan kepadaku serta bentuk 

pengorbanan kalian. 
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8. Kakakku Fusi Anita, S.P terima kasih banyak atas doa dan dukungannya 

selama ini. 

9. Adikku Agung Prayoga terima kasih banyak atas doa dan dukungannya 

selama ini. 

10. Semua keluarga besarku terima kasih atas doa, nasihat, dan motivasi yang 

diberikan untukku. 

11. Calon Suamiku “Wawan Udi Utomo, M.Pd.T” terimakasih atas do’a, 

motivasi, perhatian dan kasih sayang tulus yang diberikan untukku. 

12. Alm. Ibu Sri Endah Purwaningrum terimakasih atas nasihatnya yang sangat 

melekat. 

13. Teman seperjuangan penelitianku Tri Endah dan Loecy Antary  terima kasih 

atas segala bantuannya. 

14. Teman-teman seperjuangan Lab Biomass: Reni, Mb’diah, Viqqi, Miftah, 

Wagiran dan Purna terima kasih untuk kebersamaan dan keceriaan kalian 

selama menjalankan ini. Tetap semangat, sukses selalu untuk kita semua. 

15. Teman-teman Magister Kimia 2013 dan 2014: terima kasih untuk 

kebersamaan dan keceriaan selama menjalankan perkuliahan, tetap semangat 

dan jangan menyerah, perjuangan kita masih panjang, sukses selalu untuk kita 

semua. 

16. Adik-adik kimia FMIPA Unila terima kasih atas segala dukungannya. 

17. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam 

penyusunan tesis ini. 
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Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Penulis berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat 

bagi kita semua. Amin. 

 

 

Bandar Lampung,      Juli 2015 

Penulis 

 

 

 

Widyastuti 


