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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’alaikum Wr., Wb. 

 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 

taufik dan karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi 

Muhammad S.A.W, sahabat serta para pengikutnya. 

 

Tugas Akhir Pra Rancangan Pabrik yang berjudul “PRA RANCANGAN 

PABRIK ASETALDEHID DARI ETILEN DAN UDARA DENGAN 

KAPASITAS 25.000 TON/TAHUN DENGAN BANTUAN SIMULASI ASPEN 

PLUS”, disusun sebagai penerapan dari ilmu teknik kimia yang telah didapat selama 

dibangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 

 

Penulisan laporan Tugas Akhir ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan 

berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penyusun ingin 

menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT yang menyertai dan meridhoi setiap jalan yang di lalui dan 

memberikan semua kemudahan yang di hadapi. 

2. Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan 

menuju zaman berakhlaq baik. 

3. Ayah dan Ibu yang selalu memberi dukungan semangat serta do’a hingga 

sekarang. 



vii 
 

4. Keluarga besar penulis yang selalu mendukung baik dalam bentuk do’a 

ataupun semangat. 

5. Hari Purnomo, Prof., Dr., Ir., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri 

Universitas Islam Indonesia. 

6. Dr. Suharno Rusdi. selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi 

Industri Universitas Islam Indonesia. 

7. Dr. Suharno Rusdi dan Achmad Chafidz, M. Sc. selaku pembimbing tugas 

akhir. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan 

arahannya dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini. 

8. Seluruh staff akademik Jurusan Teknik Kimia. 

9. Teman-teman Teknik Kimia 2014 yang selalu memberikan dukungan 

semangat serta do’a,  dan selalu mendukung penulis selama mengerjakan 

tugas akhir ini. 

10. Kakak angkatan yang banyak memberi masukan-masukan yang sangat 

bermanfaat. 

11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini dengan tulus dan ikhlas. 

 

Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna dan masih banyak 

kekurangan mengingat keterbatasan pengalaman dan kemampuan penulis, oleh 

karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis demi hasil 

yang lebih baik di masa mendatang. 

 

 

 

 

Yogyakarta, 10 Oktober 2018 

 

Penulis 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

Karya ini saya persembahkan kepada : 

 

Ibu dan Ayah, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta kasih 

sayang mereka yang tidak ternilai. Terimakasih atas doa dan semangatnya yang 

tidak pernah henti diberikan. 

 

Partnerku, terima kasih telah menjadi patner yang terbaik, maaf jika ada banyak 

kekurangan dan kecerobohan. Semoga kita berdua selalu diberi kemudahan dalam 

perjalanan pencapaian cita-cita. 

 

Teman-teman Teknik Kimia Universitas Islam Indonesia 2014, yang tidak dapat 

disebutkan satu per satu, terimakasih atas semua memory yang akan selalu 

terkenang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


