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SANWACANA 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah 

memberikan banyak berkat dan PenyertaaNya yang membuat penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Prarancangan Pabrik Diethanolamine 

dari Ammonia dan Ethylene Oxide dengan  Kapasitas 34.000 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 Prof. Drs. Suharno M.Sc., Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Lampung. 

2. Bapak Ir. Azhar, M.T., sebagai Ketua Jurusan Teknik Kimia Universitas 

Lampung. 

3. Bapak Edwin Azwar, S.T., P.GD, M.TA, Ph.D Dosen Pembimbing I, atas 

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

4. Bapak Darmansyah S.T., M.T. sebagai Dosen Pembimbing I, atas segala 

ilmu, motivasi dan kritiknya selama Pengerjaan Tugas Akhir ,sekaligus 



xi 

 

Dosen Pembimbing Akademik atas segala arahannya selama penulis menjadi 

mahasiwa. 

5. Ibu Simparmin br. Ginting S.T., M.T. sebagai Dosen Penguji I, yang telah 

memberikan saran dan kritik yang sangat membangun dalam pengerjaan 

Tugas Akhir, juga sebagai Dosen Pembimbing Penelitian penulis, atas segala 

ilmu, kesabaran, saran, dan kritiknya dalam banyak hal.  

6. Ibu Lia Lismeri S.T., M.T. sebagai Dosen Penguji II, yang telah memberikan 

saran dan kritik yang sangat membangun dalam pengerjaan Tugas Akhir. 

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

yang sangat bermanfaat dan membantu kelancaran dalam pengerjaan.  

8. Bapa dan Mama ku tersayang, atas segala doa, motivasi, nasehat dan  

kesabaran untuk menunggu selesainya kuliah, dan moril yang tak akan pernah 

bisa terbalaskan oleh penulis. Thank’s for every think Mom And Dad. 

9. Kakak ku tersayang Yesicha C Ginting S.H atas semangat dan motivasinya. 

10. Bapa Tua Alm. Prof Dr. Irwan Ginting Suka M.Eng, Mama Tua Lisa 

Tanimihardja, dan adik Pascal dan Narumi yang telah menjadi penyemangat, 

pemberi nasehat, dan teman bercerita selama tinggal di Lampung.  

11. Lisa Ardiana, S.T., partner Tugas Akhir, yang menjadi teman diskusi, teman 

berbagi kesulitan dan teman berantem. 

12. Sahabat-sahabat terbaikku “Kabinet Ice Cream” Aulizar, Teo, Aziz, Ocha, 

Vb, Octe, Via, Nina, dan Ira buat tempat berbagi cerita, buat kebersamaan 

dan kegilaan yang sering kita lakukan. Thanks a lot bro and sis  

13. Geng Batak 2010 “Big 7” Novrit, Debora, Bulan, Yunita, Fransiska dan 

Beatri buat segala kebersamaan kita dari awal masuk sampai keluar. 
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14. Teman-Teman Angkatan 2010 Yogi, galih, rangga, Pahmi, omen, ari, oid, 

iduy, wildan, reza, ahak, adul, patil, doko,pais, wike, novi, damay, yoan, nur, 

mita, pu3, riana, umu, uni, dwi, sika, chimut, ade, reta, yuni, echa, tiwi, ridho, 

yunike, dan ine atas suka duka dari ospek sampai sekarang. 

15. Novita Tarigan, ka Mumu, ka adel, mb rizka, mb ina, kak reo, ka ahdan, atas 

segala bantuannya selama penulis mengerjakan tugas akhir ini, 

16. Adik-adik “Cuks Tau” Nilam dan Jenifer, Keluarga Kristiani Teknik Kimia 

Ka Yuli, ka Lidia, Ricky, Merry, Dita, Siska, Rendy, Samuel, Lia, Rica, Tata, 

Siska, Via dan yang lainnya. Terima Kasih banyak buat dukungan dalam doa 

serta semangat kalian. Tuhan Yesus Sertai Kekelurgaan kita terus. 

17. Keluarga besar FKMK-FT dan Pengurus 14G atas segala suka duka dan 

solidaritasnya. Pelayanannya tetap pertahankan ya. KTB Kornelius makasih 

buat sharing Firman Tuhan  yang kita lakukan.  God bless 

18. Buat Putri Metasari, Frizt Depari dan Immanuel Katharo makasih buat segala 

dukungan kalian ya, Akhirnya gue lulus woy.... 

19. Serta semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tugas 

akhir ini. God bless 

Akhir kata penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi 

banyak Pihak. 

 Bandar Lampung, 22 Oktober 2015 
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