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SANWACANA 

 

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

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

dengan judul “Prarancangan Pabrik Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) 

dengan Bahan Baku Ethylene dengan Kapasitas Produksi  150.000 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. Ir. Azhar, M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia Universitas Lampung dan 

selaku Dosen Penguji atas ilmu, kritik dan saran, dalam penyelesaian tugas 

akhir. 

2. Darmansyah, S.T., M.T. 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. 
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3. Yuli Darni, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan 

pengarahan, masukan, bimbingan, kritik dan saran selama penyelesaian tugas 

akhir. Semoga ilmu bermanfaat yang diberikan dapat berguna dikemudian 

hari. 

4. Panca Nugrahini F., S.T., M.T., dan Lia Lismeri, S.T., M.T. selaku Dosen 

Penguji atas ilmu, kritik dan saran, dalam penyelesaian tugas akhir. 

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

bekal masa depan yang akan selalu bermanfaat. 

6. Keluargaku tercinta, untuk Ayah, Ibu, dan Adikku yang selalu memberikan 

do’a, semangat, dan dukungan, skripsi ini juga ku persembahkan untuk 

mereka semoga bisa menjadi pengobat hati yang pilu.  

7. Garybaldi, selaku rekan seperjuangan pengerjaan skipsi. 

8. Anggota “Paguyuban” (Kokom, Nope, Maya, Bejo, Nikong, dan Mbul) yang 

selalu kompak walaupun mengahadapi berbagai masalah tetap bisa tertawa 

dan saling memberi motivasi. 

9. Adel dan Ika yang cantik dan baik hati, yang setia menemani dan 

menyemangati. 

10. Emakku yang subur, Aci si Anak Alay, Dora si Bontot, Bocil, Didik, Kur 

yang selalu setia membantu dan memberiku semangat untuk menyelesaikan 

penelitian ini. 

11. Seluruh teman-teman sperjuangan a.k.a Teknik Kimia 2006, Universitas 

Lampung yang telah memberikan semangat dan bantuannya selama 

pelaksanaan penelitian. 
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12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan-satu persatu oleh penulis yang telah 

membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian dan pengerjaan laporan hasil 

penelitian. 

 

Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka terhadap penulis dan semoga 

skripsi ini berguna. 

 

 

Bandar Lampung, 22 Agustus 2014 

Penulis, 

 

Cici Yuliani 


