
 

 

SANWACANA 

 

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 Furfuril alkohol dari Furfural dan Hidrogen dengan 

Kapasitas Dua Puluh Ribu Ton per 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, 

sekaligus Dosen Pembimbing II, atas semua ilmu, saran, masukan dan 

pengertiannya dalam penyelesaian tugas akhir. Semoga ilmu bermanfaat yang 

diberikan dapat berguna dikemudian hari.  

2. Edwin Azwar, S.T., P.Gd., M.T.A,. Ph.D., 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. 

3. Simparmin Br. Ginting, S.T., M.T., dan Darmansyah, S.T., M.T., selaku Dosen 

Penguji yang telah memberikan ilmu, saran dan kritik, juga selaku dosen atas 

semua ilmu yang telah penulis dapatkan. 



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

masa depan yang akan selalu bermanfaat. 

5. Keluargaku tercinta, Bapak dan Ibu, atas pengorbanan, doa, cinta dan kasih 

sayang yang selalu mengiringi disetiap langkahku. Kakak-kakak dan ponakan 

atas kasih sayang, doa, dukungan, kepercayaan, ketulusan, bantuan dan 

semangat. 

6. Heni Isticharoh yang telah membantu dan menyemangati penulis selama masa 

perkuliahan hingga sekarang. 

7. Annisa Putri selaku partner TA, yang telah sabar membantu penulis dalam 

penyelesaian laporan tugas akhir. 

8. Teman-teman seperjuangan 2007 di Teknik Kimia Adel, Agsyel, Ariyan, 

Armando, Binur, Catur, Dinda, Erna, Fery, Fath, Indra, Ika, Kinkin, Marga, 

Muti, Nanda, Norma, Sulis, Weni, Yulia dan semua teman – teman 2007 

lainnya.  

9. Edo, Oji, Amrih, Didik, kakak-kakak angkatan 1999-2006 dan adik-adik 

angkatan 2008-2013 yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.  

10. Kepada teman-teman kosan Rengga, Binur, Deni, Kiki, Witan, Anjar, Rudi, 

Alvian, dan Anang, atas semua bantannya selama ini.  

Terimakasih atas bantuannya selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini. 

 

Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka terhadap penulis dan semoga 

skripsi ini berguna. 

 

Bandar Lampung, Oktober 2014 

Penulis, 

 

 

Diki Prayogo 


