
 

 

 

SANWACANA 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga tugas akhir ini dengan judul “Prarancangan 

Pabrik Sodium Sulfat dari Sodium Klorida dan Sulfur kapasitas 30.000 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. Bapak Ir. Azhar, M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia Universitas 

Lampung dan Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan ilmu, pengarahan, 

bimbingan, kritik dan saran selama penyelesaian tugas akhir. Semoga ilmu 

bermanfaat yang diberikan dapat berguna dikemudian hari. 

2. Ibu Panca Nugrahini F, S.T.,M.T., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah 

memberikan ilmu, pengarahan, bimbingan, kritik dan saran selama 

penyelesaian tugas akhir. Semoga ilmu bermanfaat yang diberikan dapat 

berguna dikemudian hari. 

3. Bapak Edwin Azwar, S.T., Pg.D., M.TA., Ph.D. dan Ibu Simparmin Br. 

Ginting, S.T., M.T., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan 

saran, 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, Papa dan Mama, atas segala dukungan, pengorbanan, 

doa, cinta dan kasih sayang yang selalu mengiringi di setiap langkahku. 

Adikku (Aulia Ramadhani), atas do’a, dukungan, bantuan dan kasih sayang. 

Semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan Karunia-Nya.  

6. Ngudi Waluyo selaku rekan seperjuangan dalam suka dan duka yang telah 

membantu penulis dalam penyelesaian laporan tugas akhir.  

7. Teman-teman seperjuangan di Teknik Kimia:  Mu’arif, Ina, Juni, Tri, Wiwit, 

Manuel, Vian, Ridho, Adek, Doni, Dilla, Innes, Tiya, Tosti, Lidia, Hermanto, 

Andi, Ardi, Ahdan, kakak-kakak serta adik-adik angkatan: mba Ayu, kak 

Kenjiro, mba Muti, mba April, kak Hari, mba Mela, mba Monika, mba Anis, 

Ira, Niko, Amel serta kakak-kakak dan adik-adik angkatan yang lain yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan dan 

dukungannya selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini. 

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini. 

Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka terhadap penulis dan semoga 

skripsi ini berguna di kemudian hari. 

Bandar Lampung, 27 November 2014 

 Penulis, 

 

 Dery Widiana 


