
SANWACANA 

 

Bismillahirrohmanirrohim 

Assalamu’alaikum, wr. wb. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas karunia dan 

rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam tak 

lupa selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW seorang suri tauladan yang 

baik bagi seluruh umat. 

 

Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh derajat kesarjanaan (S-1) di Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik 

Universitas Lampung. 

 

Penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan secara khusus kepada : 

 

1. Ibu Sri Ismiyati D.,S.T.,M.Eng., selaku Dosen Pembimbing I. 

2. Ibu Dr. Elida Purba, S.T.,M.Sc., selaku Dosen Pembimbing II. 

3. Bapak Muhammad Hanif, S.T.,M.T., selaku Dosen Penguji I. 

4. Ibu Lia Lismeri, S.T.,M.T., selaku Dosen Penguji II. 

Yang telah memberikan ilmu, pengarahan, masukan, bimbingan, kritik dan saran 

selama penyelesaian tugas akhir. Semoga ilmu yang bermanfaat yang diberikan 

dapat berguna dikemudian hari. 

 

Penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa 

pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 



1. Kedua orangtua dan kakak-kakak ku yang selalu memberikan doa, ridhonya, 

cinta  semangat, dan bantuan materiil dalam setiap langkah yang penulis 

jalani. Semoga Allah menggantikan semuanya dengan kemuliaan. Aamiin. 

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

Lampung. 

3. Seluruh Dosen Teknik Kimia Universitas Lampung dan para staff, atas semua 

ilmu dan bekal masa depan yang akan selalu bermanfaat. 

4. Azlia Metta Yunilasari (Ella), selaku rekan seperjuangan dalam suka dan duka 

yang telah membantu penulis dalam penyelesaian laporan tugas akhir. 

Akhirnya perjuangan kita membuahkan hasil yang baik, mari hadapi 

perjuangan yang sesungguhnya diluar sana. 

5. Seluruh teman-teman angkatan 2008, khususnya Annisa Putri, Nina Juliana, 

Terimakasih atas bantuan semangatnya selama penulis menyelesaikan tugas 

akhir ini. Angkatan 2008 TEKIM Tetap Semangat. 

6. Ibu Ais dan seluruh teman-teman di Kos Annisa, Terimakasih atas bantuan 

semangatnya, do’a dan persaudaraannya. 

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

 

Penulis berharap agar skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan.  

 

 Bandar Lampung, Desember 2014 

 Penulis, 

 

 

 Wirna Yunita Sari 


