SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang
berjudul “Prarancangan Pabrik Asam Salisilat dari Fenol dan Sodium Hidroksida
dengan Kapasitas Produksi 40.000 ton/tahun” dengan baik.

Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk
memperoleh derajat kesarjanaan (Strata-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 Ir. Azhar, M.T., sebagai Ketua Jurusan Teknik Kimia dan Dosen
Penguji I Seminar Tugas Akhir.

2.

Bapak Taharuddin, S.T.,M.Sc sebagai Dosen Pembimbing I Tugas Akhir atas
segala ilmu, kesabaran, saran, dan kritiknya dalam pengerjaan tugas akhir ini.

3.

Bapak Donny Lesmana, S.T.,M.Sc sebagai Dosen Pembimbing II Tugas
Akhir atas segala ilmu, kesabaran, saran, dan kritiknya dalam pengerjaan
tugas akhir ini.

4.

Ibu Panca Nugrahini F., S.T., M.T., sebagai Dosen Penguji II Seminar Tugas
Akhir yang telah memberikan nasehat dan saran yang begitu berarti.

5.

Bapak Darmansyah, S.T.,M.T. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang
telah banyak memberikan nasihat serta sarannya, demi kelancaran
perkuliahan penulis.

6.

Seluruh Dosen dan Staf Teknik Kimia yang telah banyak memberikan ilmu
yang sangat bermanfaat dan membantu kelancaran dalam pengerjaan.

7.

Orangtuaku Bapak Arian Antoni, Ibu Wisri Hendelita dan adikku Anggi
Denico Vareza tersayang yang telah memberikan nasehat, doa, semangat,
serta dukungan baik moril maupun materil selama ini.

8.

Damayanti, S.T., sebagai partner Tugas Akhir dan Penelitian yang telah
menjadi teman diskusi, teman berbagi kesulitan pengerjaan

dan selalu

berbagi semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9.

Sahabatku Novianti Diah Anggraeni, S.T dan Rangga Aris Munandar, S.T.,
Alhamdulillah kita berempat bisa meraih gelar sarjana bersama.

10. Saudara – saudara seperjuangan “tekim 10” yaitu : nico, vbe, nurul, lisa, echa,
uni tia, masika, yoannika, aziz, octe, riana, fatrin, chimut, ari, ira, nina, ocha,
silvia, debora, bulan, siska, dwi, fahmi, omen, teo, sandi, okta, handoko, reza,
alfaiz, tiwi, yogi, tauhid, wildan, yunike dan masih banyak lagi yang telah
memberikan dukungan, motivasi, semoga kita selalu sukses dan tetap
semangat.
11. Adik-adik dan kakak-kakak tingkat di Jurusan Teknik Kimia yang banyak
memberikan warna-warni selama berada di kampus.
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12. Kak Taufiq Renaldi, S.T., sebagai rekan hidup dalam suka dan duka yang
telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
13. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tugas akhir
ini.
Akhir kata penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi
banyak pihak.Terima kasih.

Bandar Lampung, 28 Desember 2015
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