
 

 

 

 

 

 

 

 

Sebuah Karya kecilku.... 
 

Dengan segenap hati kupersembahkan tugas akhir ini kepada: 
 
 

Allah SWT,  
Atas kehendak-Nya semua ini ada 

Atas rahmat-Nya semua ini aku dapatkan 
Atas kekuatan dari-Nya aku bisa bertahan 

 
Orang tuaku sebagai tanda baktiku, terima kasih atas segalanya,  

doa, kasih sayang, pengorbanan, dan keikhlasannya. 
Ini hanyalah setitik balasan yang tidak bisa dibandingkan dengan 

berjuta-juta pengorbanan dan kasih sayang  
yang tidak pernah berakhir. 

 
Kakak-Yayukkuu atas segala dukungannya, kasih sayang dan doa. 

 
Guru-guruku sebagai tanda hormatku, 

 terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. 
 

Serta tak lupa kupersembahkan kepada Almamaterku tercinta,  
semoga kelak berguna dikemudian hari. 

 

 

 

 
 
 



“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) 

 
 

 
 

Barang siapa di pagi hari mengeluhkan kesulitan hidupnya  

(kepada orang lain), berarti seakan – akan dia mengeluhkan Rabbnya.  

Barang siapa bersedih karena urusan duniawi, berarti dia tidak puas dengan ketetapan Allah.  

Barang siapa menghormati seseoarang karena kekayaannya, sungguh telah lenyaplah 

duapertiga agamanya.  

(Nabi Muhammad SAW) 

 

Jagalah Allah niscaya engkau akan mendapatkan Dia di hadapanmu, kenalilah 

Allah di saat lapang, niscaya Dia akan mengenalimu di saat sempit. Ketahuilah  

bahwa apa yang semestinya tidak menimpamu niscaya tidak akan menimpamu, 

dan apa yang semestinya menimpamu niscaya engkau tidak kuasa mengelaknya. 

Ketahuilah sesungguhnya kesenangan itu bersama kesusahan dan bersama 

kesulitan itu ada kemudahan. (Al-Hadist) 

 
 
 

“Katakanlah, ‘Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk 
Allah Tuhan semesta alam’.” 

(Q.s. al-An‘am: 162). 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

SANWACANA 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga tugas akhir ini dengan judul “Prarancangan 

Pabrik Dimethyl Phthalate dari Phtalic Anhydride dan Methanol kapasitas 

55.000 ton/tahun ” dapat diselesaikan dengan baik. 

 

Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna 

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

Universitas Lampung. 

 

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

pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ibu Panca Nugrahini.,S.T. M.T., selaku ketua Jurusan Teknik Kimia. 

2. Ibu Dr. Elida Purba S.T., M.Sc. selaku dosen pembimbing I yang telah 

memberikan pengarahan, masukan, bimbingan, kritik dan saran selama 

penyelesaian tugas akhir. Semoga ilmu bermanfaat yang diberikan dapat 

berguna dikemudian hari. 

3. Bpk Heri Rustamaji.,S.T.,M.Eng selaku Dosen Pembimbing II, pengarahan, 

masukan, bimbingan, kritik dan saran selama penyelesaian tugas akhir. 

4. Bapak Taharuddin, S.T., M.Sc. dan Ibu Simparmin Br Ginting, S.T.,M.T., 

selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran, juga selaku 

dosen atas semua ilmu yang telah penulis dapatkan. 



5. Seluruh Dosen Teknik Kimia Universitas Lampung, atas semua ilmu dan 

bekal masa depan yang akan selalu bermanfaat. 

6. Keluargaku tercinta, Orangtua  atas segala dukungan, pengorbanan, doa, cinta 

dan kasih sayang yang selalu mengiringi disetiap langkahku. Kakak-yayuk ku, 

atas pengorbanan dan doa. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan 

Karunia-Nya.  

7. Melina Sari selaku rekan seperjuangan dalam suka dan duka yang telah 

membantu penulis dalam penyelesaian laporan tugas akhir.  

8. Teman-teman saudara-i di Teknik Kimia angkatan 2006 khususnya, aci,mb 

lia,meli,mey,icha,vincent,nova,dora,dian,yuli,dara,indah,kucing,maya,cici,yes

ti,widya,nia,syam,yesika,ajeng,dessy,bunga,elia,mpeb,tri,didik,kur,sedny,amri

h,niko,geri,kymul,ozi,riki,jemmy,heri,made,timbo,wawan,ryan,indri. 

9.  Rekan-rekan teknik kimia yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama penulis menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini. 

 

Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka terhadap penulis dan semoga 

skripsi ini berguna. 

Bandar Lampung, April 2013 

 Penulis, 

 

                                                                               Merry Yanti 


