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SANWACANA 

 

 

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 

karunia, kekuatan juga kesabaran sehingga tugas akhir yang berjudul 

“Prarancangan Pabrik Dodekilbenzena dari Benzena dan 1-dodekena Kapasitas 

Empat Puluh Lima Ribu Ton/Tahun” dapat diselesaikan dengan baik. 

 

Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar 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 beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Ir. Azhar, M.T., selaku pembimbing I dan ketua Jurusan Teknik Kimia, 

yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan Tugas 

Akhir ini dan memberikan banyak bantuan untuk kelancaran proses belajar 

di kampus. 

2. Ir. Sufriadi Burhanuddin, M.Eng., selaku penguji II dan sekretaris jurusan 

Teknik Kimia yang telah memberikan saran dan kritik dalam 

penyempurnaan laporan ini, juga memberikan banyak bantuan dan 

dukungan dalam hal akademik. 

3. Simparmin Br. Ginting, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing II, atas 

semua perhatian, saran, bantuan dan kesabarannya dalam membimbing 

penulis menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. 

4. Panca Nugrahini F., S.T., M.T., selaku dosen penguji I yang telah 

memberikan saran dan  kritik dalam penyempurnaan laporan ini. 
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5. Dewi Agustina Iryani, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing akademik 

yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan dalam hal 

akademik. 

6. Seluruh dosen di Jurusan Teknik Kimia Universitas Lampung yang telah 

memberikan banyak ilmunya kepada penulis. 

7. Seluruh staf di Jurusan Teknik Kimia yang telah banyak membantu 

penulis selama masa perkuliahan. 

8. Kedua orang tua ku, saudara-saudaraku (Titi dan Nana) dan keluarga besar 

(Nenek, Diva dan Mamanya, Bang Rusdi, Bung Aci, Om Didi, Pak Gede, 

Om Ade) yang selalu mendoakanku dan tidak pernah henti-hentinya 

memberikan dukungan dan semangat. 

9. Alferia Riedatina yang selalu setia menemani, memberikan dukungan, 

semangat dan nasehat. 

10. Nurman Huda, selaku rekan penulis dalam pengerjaan tugas akhir, 

terimakasih untuk semangat, pengorbanan dan kerja kerasnya.  

11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Teknik (Jabung, Salmi, Eko, 

Hendi, Puspo, Ayip, Krishna, Bobby, Ave, Bayu, dan lain-lain) 

12. Kaskus dan G.Warriors 

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih 

terdapat kekurangan. Oleh karena itu, komentar, saran dan kritik akan diterima 

dengan tangan terbuka. Akhirnya, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dan 

dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. 

 

                                                                           Bandar Lampung, November 2010 

 

                                                                                               Penulis 


