
 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME karena atas pertolongan 

dan anugerahNya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

 

Laporan Tugas Akhir dengan judul “PRARANCANGAN PABRIK FURFURIL 

ALKOHOL DARI FURFURAL DAN HIDROGEN KAPASITAS 20.000 

TON/TAHUN” ini disusun guna memenuhi syarat untuk meraih gelar sarjana 

teknik pada jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Lampung. 

 

Selama penyusunan laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dan 

dukungan dari banyak pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Suharno, selaku Dekan FT Universitas Lampung; 

2. Bapak Ir. Azhar, M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia FT Universitas 

Lampung dan sekaligus Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan 

bimbingan, dukungan, saran juga kritik dan nasihat dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini, juga selaku dosen atas semua ilmu yang telah diberikan, Allah 

memberkahi bapak dan keluarga; 

3. Bapak Edwin Azwar, S.T.,P.GD.,M.T.A.,Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I, 

atas pengertian dan bimbingannya selama penulisan Tugas Akhir ini, Allah 

memberkahi bapak dan keluarga; 

4. Ibu Simparmin Br. Ginting, S.T., M.T. dan Dr. Eng. Dewi Agustina I., S.T., 

M.T. selaku Dosen Penguji I dan II Tugas Akhir, yang telah memberikan 

saran dan kritik juga atas semua nasihat serta ilmu yang telah penulis dapatkan 

selama masa kuliah, Allah memberkahi ibu dan keluarga; 

5. Ibu Panca Nugrahini F, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas 

semua nasihat dan motivasi serta ilmu yang telah penulis dapatkan, Allah 

memberkahi ibu dan keluarga; 



 

 

6. Seluruh Dosen Teknik Kimia Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan 

satu persatu khususnya bapak ibu dosen yang telah membimbing penulis 

ketika menyelesaikan Penelitian dan Kerja Praktek (Bu is, Bu Panca, Bu 

Mimin dan Pak Tahar) , atas semua ilmu dan bekal masa depan yang akan 

selalu bermanfaat;  

7. Orangtuaku, Mamah dan Babah yang tak pernah berhenti mendoakan dan 

menyayangiku, I will always loving you ever and forever, kakakku Andi dan 

keempat adikku (Hadi, Herul, Hanum dan Hikam) juga teteh iparku (Teh 

Dian), atas doa, kasih sayang dan dukungan yang kalian berikan, tidak lupa 

kepada seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu disini, 

terimakasih untuk dukungannya;    

8. Para Murobbiyahku atas ilmu dan nasihat yang diberikan juga teman-teman 

lingkaran tarbiyah yang selalu menyelipkan doa untukku dan terimakasih atas 

suka cita dan ukhuwah nya selama ini;  

9. Rekan-rekan Teknik Kimia Unila angkatan 2008, Ella, Wirna, Nina, Andani, 

Adel, Eva, Ipeh, Lisa, Monika, Ayu, Echa, Fuzi, Rizka, Ayi, Alfi, Yuliana, 

Mela, Santika, Reo, Okky, Nofra, Arjun, Dedi, Ajid, Harry, Irawan, Adon, 

Sky, Kris, Alex, Rido, terimakasih atas persaudaraan, canda dan tawa yang 

menghiasi persahabatan kita selama ini serta kakak dan adik tingkat atas 

persahabatan yang kalian berikan, dan Ka Diki atas kerjasamanya sebagai 

partner Tugas Akhir, sukses untuk kita semua; 

10. Keluarga besarku di Lembaga Dakwah Kampus Unila, khususnya keluargaku 

di FOSSI FT, Oka, Sri, Tri, Ade, Reta, Rido, Yunita, Nanda dan adik-adik 

sholeha 2012 dan 2013 pengurus FOSSI FT saat ini, untuk keluarga besar 

HIMATEMIA, dan rekan-rekan DPM FT 2011/2012, atas semangat 

perjuangan serta indahnya ukhuwah islamiyah yang terjalin hingga saat ini;  

11. Para bidadari Edelweis 2 Kampung Baru, roommate Mbk iik terimakasih 

untuk pengertian, dukungan dan bantuannya selama ini, kepada Zahra, Wina, 

Ima, Nana, April, Ani, Nisa, Ayu, Fida, Rita, Ari, Titi, Ida, Mba Ndut, Vina, 

Sari, Tari dan Martini yang telah banyak mewarnai kehidupanku atas 

ukhuwah yang begitu indah dan pelajaran kehidupan yang bertaburan juga 



 

 

kepada penghuni kosan baru Sifa, Ayu, Ranti, Dera, Partia dan Marifat, dan 

sahabat kosan edelweis, Vivi, Isma, Mba Sulis, Wulan, Mita dan Pahita; 

12. Mb April dan Ka Syarif terimakasih atas kiriman email data Tugas Akhir nya 

untuk jadi contoh dalam penulisan Tugas Akhir ini; 

13. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, Barakallah.  

 

Akhir kata, karya terbaik penulis ini semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi 

kita semua.  Aamiin. 

 

Bandar Lampung,    Oktober 2014 

          Penulis 

 

 

                                             Annisa Putri 

 

 


