
 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang 

telah memudahkan dan menerangi jalan pikiran penulis dalam menyusun skripsi. 

yang berjudul "Uji Inhibisi Korosi pada Baja Lunak Menggunakan Ekstrak 

Senyawa Tanin dari Daun Ketapang (Terminalia catappa L) dalam Larutan 

Garam". Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 

mencapai gelar Sarjana Sains pada Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. 

Penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, 

semangat, bimbingan dan do’a dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, 

dalam hal ini penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Bapak Suripto Dwi Yuwono, M.Si., selaku pembimbing I penelitian yang 

telah banyak memberikan nasihat, saran, ilmu, motivasi, perhatian,  serta 

kesabaran dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan 

selama menjadi mahasiswa. 

2. Bapak Dr. Hardoko Insan Qudus, M.S., selaku penguji I penelitian yang telah 

memberikan kritik, saran, dan arahan yang diberikan kepada penulis sehingga 

skripsi ini terselesaikan dengan baik. 



 

3. Bapak Andi Setiawan, Ph.D., selaku penguji II penelitian yang telah 

memberikan semangat, kritik, saran, dan arahan kepada penulis sehingga 

skripsi ini terselesaikan dengan baik. 

4. Bapak Syaiful Bahri, M.Si., atas bimbingan, ilmu, bantuan dan nasehat 

sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. 

5. Dr. Buhani, M.Si., selaku Pembimbing Akademik atas kesediaannya untuk 

memberikan bimbingan, bantuan, nasehat, dan informasi yang bermanfaat 

kepada penulis. 

6. Bapak Prof. Suharso, Ph.D., selaku Dekan Fakultas  Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam. 

7. Seluruh dosen FMIPA Unila yang telah mendidik dan memberikan ilmu 

pengetahuan yang sangat berguna kepada penulis selama kuliah. 

8. Kedua orang tuaku yang sangat kucintai. Bapak H. Tarmidi yang selalu 

menjadi inspirasi dan semangat dalam segala hal. Terima kasih bapak atas 

doamu yang tak putus dan segala bentuk pengorbananmu. Ibu Siti Khasanah 

yang selalu memberikan kasih sayang, sabar mengahadapi aku dan selalu 

mendoakanku setiap waktu. Terima kasih ibu atas nasehat dan doa yang tak 

henti kau panjatkan untukku. Dengan tulus dan rendah hati kuucapkan terima 

kasih banyak atas segala hal terbaik dan semua yang telah diberikan kepadaku 

serta bentuk pengorbananmu.   

9. Adikku yang sangat kusayangi Agung Ansori terima kasih atas doa, 

dukungan dan selalu jadi penyemangatku. 



 

10. Teman-teman seperjuangan penelitian di Lab organik: Retno Dwi Palupi, 

S.Si., Dendiko Pratangga dan Nurjanah. Terimakasih telah menjadi teman 

yang mau membantuku. Tetep semangat ya teman. 

11. Teman-teman satu angkatanku : Dewi Kartika Sari, S.Si., Siti Oktavia 

Rumapea S.Si., Ayu, M.Amin, M. Ramdan S.Si., Puji Mugianto S.Si., TB. 

Didi Supriadi, Eko, Majid, Sobari, Idrus, Ruzky, Mychel, Miftahudin Ramli 

S.Si., Sundari Riawati S.Si., Ni Putu Yuliastiani S.Si., Harnita, Kiki, Sofa 

Nurfauziah S.Si, Ricardo Simarmata S.Si., Novia, Adek Purnawati S.Si, Vivi, 

Ani Sulistiani S.Si, Elianasari S.Si., Rudi, Putri Febriani S.Si., Miftasani 

S.Si., Musrifatun S.Si, Dewa Putu S.Si., Robby, Nanda, terima kasih teman 

atas dukungan, kebersamaan selama ini, keceriaan kalian disetiap hari-hariku, 

aku sangat bersyukur mengenal kalian. Sukses untuk kita semua.  

12. Kakak-kakak Kimia 2005, 2006, 2007, dan adik-adik kimia 2009, 2010, 2011 

dan 2012 FMIPA Unila terima kasih atas segala dukungannya. 

13. Teman-teman kosan Srisedono Agung, Arnold, Giring, Deni, Ihwan, Siswan, 

Sandi, Imam, Putu, Rehan, Ari, Teguh, Heru, Mas Adit dan Toro. Terima 

kasih atas kebersamaan dan keceriaan yang sudah kita lewati. 

14. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. Terima kasih. 

 

 

 

 

 



 

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.  

Penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna bagi kita 

semua. Amin 

 

Bandar Lampung, April 2013 

Penulis 

 

Arif Ashari 


