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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Mahakuasa dan Maha 

Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas akhir ini dengan 

judul “Prarancangan Pabrik Diethanolamine dari etilen oksida dan amoniak dengan 

Kapasitas 34.000 Ton/Tahun” dapat diselesaikan dengan baik. 

Laporan Tugas Akhir dengan judul “Prarancangan Pabrik Diethanolamine dari 

etilen oksida dan amoniak dengan Kapasitas 34.000 Ton/Tahun” ini disusun guna 

memenuhi syarat untuk meraih gelar sarjana teknik pada jurusan Teknik Kimia 

Fakultas Teknik Universitas Lampung. 

Selama penyusunan laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan 

dari banyak pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada : 

1. Prof. Suharno selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung. 

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

Lampung yang telah memberikan nasehat dan motivasi. 

3. Bapak Edwin Azwar, S.T., P.GD., M.T.A., Ph.D., selaku dosen 

pembimbing I, atas ilmu, waktu dan bimbingannya selama kuliah khususnya 

selama penulisan tugas akhir ini. Semoga bapak dan keluarga bahagia 

selalu. 

4. Bapak Darmansyah S.T., M.T., selaku Dosen pembimbing akademik, 

pembimbing penelitian dan pembimbing II tugas akhir yang telah 

memberikan ilmu, motivasi, waktu dan bimbingan selama penulisan tugas 

akhir ini. Semoga bapak dan keluarga bahagia selalu. 

5. Ibu Dr. Eng. Dewi Agutina Iryani, S.T., M.T.,  selaku Dosen Penguji I, yang 

telah memberikan saran, kritik, dan ilmu dalam penulisan tugas akhir ini. 



6. Ibu Dr. Herti Utami, S.T., M.T.,  selaku Dosen Penguji I, yang telah 

memberikan saran, kritik, dan ilmu dalam penulisan tugas akhir ini. 

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

bekal masa depan yang akan selalu bermanfaat. 

8. Keluarga, ibu dan bapak, adik tersayang yang telah memberikan nasehat, 

doa, semangat, serta dukungan selama ini. 

9. Candra saigustia yang telah memberikan nasehat, motivasi, dan sebagai 

teman diskusi selama ini. 

10. Nico I Ginting selaku partner tugas akhir yang telah berkerjasama dengan 

baik selama penyusunan tugas akhir. 

11. Ferdian reta wahyu ningsih, ridho hasyanah, yunike nurjanah, yang telah 

memberikan dukungan dan motivasi. 

12. Ajeng ayu puspasari dan fitriani wulandari yang telah membantu, dan 

memberikan nasehat selama ini. 

13. Mu’arif lukmana yang telah memberikan saran dalam menyusun tugas 

akhir. 

14. Teman – teman seperjuangan ade oktaviani, ari wibowo, abdul aziz ahmad, 

octe via devi, galih prasiwanto, nine tria rosa, nina febriantina, silvia 

febriani, syevia maretha putri, riana giarti, yoanika suci aufa, mita saraswati, 

nur khasanah, vastina baikhul khairat, lorentius agung wicaksono, aulizar 

mario, okta nugraha, rezki ika pratiwi, tresya rikherwan, nurul umunia 

lukita, delvi tianingsih, dwi agustina safani, chitra mutiara usman, masika 

arinal, novianti diah anggraeni, rangga aris munandar, wike wingtias arnesa, 

damayanti, virrine variska, triyuni susanti, yunita sinambela, debora s purba, 

sri bulan roma intan, fransiska purba, novrit jhon batara simanulang, fahmi 

alif utama harahap, reza asmitara, reza pramandana nasution, sandi aryadi, 

tauhid ashadi, wildan arief rohdina, nur rohman, febrina yohana dewi, okta 

tri handoko, yogi wiratama, yudi armansyah, M. yuli atrafatrin, al faiz radea 

arbianda, ayu kendita, juli, betri, hanif,  yang telah memberikan dukungan, 

motivasi, semoga kita selalu sukses dan tetap semangat. 

15. Teman – teman KKN Gedung Wani, yang telah memberikan motivasi 

selama ini. 



16. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 

 

Akhir kata penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak 

pihak. Terima kasih. 

Bandar Lampung, Oktober 2015 
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