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SANWACANA 

 

 

 

Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh. Sesungguhnya segala puji bagi 

Allah, kami panjatkan kehadirat-Nya dan memohon ampun kepada-Nya. Saya 

bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi 

Muhammad adalah Rasul Allah.  

 

Alhamdulillah penulisan skripsi dengan judul “PREPARASI DAN 

KARAKTERISASI KERAMIK SILIKA DARI DAUN BAMBU HASIL 

LEACHING ASAM SITRAT DAN SUHU PEMBAKARAN 800-1000°C”, 

sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh untuk mendapat gelar Sarjana Sains 

dari Universitas Lampung dapat terselesaikan. Kemudian penulis mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Ibu Dra. Dwi Asmi, M.Si., Ph.D., atas kesediaannya membimbing penulis 

dengan penuh kesabaran dan selalu meluangkan waktunya untuk memberikan 

ilmu dan nasihatnya kepada penulis. 

2. Bapak Drs. Ediman Ginting Suka, M.Si., sebagai dosen penguji yang telah 

berkenan menguji dan memberikan saran yang membangun kepada penulis. 

3. Bapak Arif Surtono, S.Si., M.Si., M.Eng., selaku dosen Pembimbing 

Akademik atas konsultasi akademik dan semangat serta nasehat yang selama 

ini diberikan kepada penulis. 

4. Ibu Dr. Yanti Yulianti, M.Si., selaku Ketua Jurusan Fisika. 
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5. Seluruh dosen Jurusan fisika yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. 

6. Kedua orang tua yang sangat penulis banggakan, yang tak henti-hentinya 

mendoakan (Ayah Hikmah dan Ibu Heriyanti), Adik-adikku tersayang (Nadya, 

Azara, Aljabbar), terimakasih masih ada selalu disamping penulis dalam 

keadaan apapun, terimakasih yang tak terhingga. 

7. Mas Dwi Musthika, SP terimakasih untuk semua waktu, tenaga, dan perhatian 

kepada penulis dalam setiap hari-hari berat pembuatan skripsi ini, terimakasih 

sayang. 

8. Sahabat penulis yang selalu penulis sayangi Dini, Melia, Khany dan Ajeng, aku 

sayang kalian selamanya. 

9. Tim KKN Tugu Papak yang selalu dihati Revinia, Mustika, Merly, Nanang, 

Dedy, Andri, Woro, Satria, Olfredo, terimakasih untuk semuanya guys. 

10. Tim satu penelitian Dini Agustini dan Reni, yang telah membantu dan memberi 

motivasi kepada penulis serta teman-teman Fisika Angkatan 2009 yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu.  

 

Mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca. 

Penulis berharap semoga segala yang telah dilakukan dapat bernilai ibadah di sisi 

Allah SWT. Amin Ya Robbal’alamin. Wassalamu’alai’kum warahmatullahhi 

wabarokatuh. 

                                                                          Bandar Lampung, 22 Juli 2014 

  Penulis,  

 

 

  Urfha Riandani 


