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Akrolein dan Air Dengan Proses Dimerisasi dan Hidrolisis Kapasitas 40.000 

ton/tahun” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Jurusan 
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saran dan nasehatnya selama penulis menjalani pendidikan.

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

bekal masa depan yang akan selalu bermanfaat.

8. My Barmy Mood-Booster, atas semua canda tawa penghilang penat, 
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Bandar Lampung, 28 November 2014

Penulis,

Budiana Dinda Wijayanti


