
 

 

SANWACANA 

 

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

rahmatNya, sehingga tugas akhir ini dengan judul “Prarancangan Pabrik Vinyl 

Chloride Monomer Dengan Proses Pirolisis Ethylene Dichloride Kapasitas 

100.000 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. Ibuku yang telah memberikan cinta kasih, semangat, doa, dan bantuan materil 

kepada penulis. 

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

Lampung. 

3. Ibu Sri Ismiyati D, S.T.,M.Eng., selaku dosen pembimbing I, yang telah 

memberikan pengarahan, masukan, bimbingan, kritik dan saran selama 

penyelesaian tugas akhir.  

4. Ibu Dr. Elida Purba, S.T.,M.Sc., selaku Dosen Pembimbing II, atas ilmu, 

saran, masukan dan pengertiannya dalam penyelesaian tugas akhir. Semoga 

ilmu bermanfaat yang diberikan dapat berguna dikemudian hari. 



5. Bapak Edwin Azwar,S.T.,PGD.,M.T.A.Ph.D dan Ir. Azhar, M.T, selaku 

Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan kritik, juga selaku dosen atas 

semua ilmu yang telah penulis dapatkan. Serta seluruh Dosen Teknik Kimia 

Universitas Lampung, atas semua ilmu dan bekal masa depan yang akan selalu 

bermanfaat. 

6. Keluargaku tercinta atas pengorbanan, doa, cinta dan kasih sayang yang selalu 

mengiringi disetiap langkahku. Kakakku Vidya Thika dan Yahya Wisudo 

serta adikku Bagus Rakhmanu atas doa dan semangatnya.  

7. Wirna Yunita S, selaku rekan seperjuangan dalam suka dan duka yang telah 

membantu penulis dalam penyelesaian laporan tugas akhir. 

8. Seluruh saudara/i di Teknik Kimia Unila dan angkatan 2008, Monika, Annisa, 

Ayu, Lisa, Eva, Adel, Rizka, Iffah, Mela, Eca, Fuzie Yuli, beserta teman-

teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas 

bantuan semangatnya selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini. 

9. Adik – Adik di FOSSI FT, Terimakasih atas doa dan dukungannya. 

10. 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, 16 Desember 2014 

 Penulis, 

 

 Azlia Metta Yunilasari 

 


