
SANWACANA 

 

 

 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan berkat, 

kasih  dan kekuatan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

 

Skripsi dengan judul “Prarancangan Pabrik Kalsium Hidroksida dari Kalsium Oksida 

dan Air Kapasitas 30.000 Ton/Tahun” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana di Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Lampung. 

 

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

Penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Ir.Azhar, M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik 

Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing I yang telah banyak 

memberikan ilmu dan pengetahuan, bimbingan, kritik dan saran selama 

penyelesaian tugas akhir. Semoga ilmu yang bermanfaat ini dapat berguna 

dikemudian hari. 

2. Ibu Dr. Elida Purba, S.T., M.sc., selaku Dosen Pembimbing II dan juga 

sebagai orangtua saya di Jurusan. Terima kasih atas segala ilmu, saran, 

arahan, dukungan, nasehat serta kesabaran dalam masa bimbingan. Semoga  

ilmu yang didapat kelak  akan sangat berguna di kemudian hari. 

3. Bapak Dr. Joni Agustian, S.T., M.Sc.,  dan Ibu Yuli Darni, 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 Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Lampung, 

atas segala ilmu dan bekal masa depan yang telah dititipkan kepada penulis 

yang semoga akan selalu bermanfaat. 

5. Keluargaku dirumah, Bapak dan Mama, terimakasih atas semuanya. 

Terimakasih bisa menjadi inspirasi dalam hidupku.  Terimakasih juga atas 

waktu dan kasih sayang yang tak terbatas, doa, dukungan, bimbingan, 

pengajaran, pengorbanan, dalam setiap perjalanan hidupku dari kecil sampai 

sekarang. Buat kakakku Yohana Afrini yang selalu memberikan teladan, 

dukungan, doa, motivasi dan kasih sayang serta buat abangku Chandra 

Siregar yang selalu memberikan bantuan, doa dan dukungan dalam setiap 

langkah hidupku. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. 

6. Saudari Tosty Maylangi S selaku partner pengerjaan tugas akhir atas 

kesabaran, kerja keras dan perjuangannya. 

7. Teman-teman seperjuangan di angkatan 2009 yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu, teman teman satu jurusan angkatan 2007, 2008, 2010, 2011, 

2012, 2013. 

8. Teman-teman satu kosan Puri Kencana : Hermanto, Widodo, Antonius, Indra, 

Tipo, Lexono, Panly, B’Roy, Joel, Jonhar, Freddy, dan Gomgom. 

Terimakasih atas dukungannya. 

9. Teman- teman pelayanan di Fakultas Teknik, FKMK-FT dan Teman-teman 

Naposo Bulung HKBP Kedaton. Terimakasih atas dukungan dan 

kebersamaannya selama ini. 



10. Sahabat di Kuliah Kerja Nyata KKN :  Sharon N. Sinaga, Novita, Roy, Susi, 

Cahya, Kemal, Prasaputra, Melia dan Adi Kurniawan yang selalu berbagi 

canda tawa dan yang selalu memneri dukungan. 

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

Demikian dan semoga Tuhan Yesus membalas segala kebaikan mereka. 

 

Bandar Lampung, 16 Maret  2015 

Penulis, 

 

 

 

Manuel Siregar 

0915041034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


