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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobbil ‘Alamin. Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa kami 

haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari 

zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. 

Tugas Akhir kami yang berjudul “Pra Rancangan Pabrik 1,3-Butadiena Dari 

Dehidrogenasi n-Butana kapasitas 125.000 Ton/Tahun” disusun sebagai penerapan 

teori Teknik Kimia yang kami pelajari selama di bangku perkuliahan dan sebagai 

salah satu syarat agar dapat mendapatkan gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S1) di 

Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia, 

Yogyakarta. 

Penulisan Tugas Akhir ini dapat berjalan dengan baik atas bantuan berbagai 

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

terima kasih kepada: 

1. Allah SWT atas seluruh kebaikan-Nya yang tidak pernah putus 

selama proses penulisan  Tugas Akhir ini. Selesainya Tugas Akhir 

ini adalah Rahmat dari-Nya. 

2. Kedua Orang Tua kami atas do’a, kasih sayang, dan semangat serta 

support yang juga tidak pernah terputus. 
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3. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T, selaku Dekan Fakultas 

Teknologi Industri. 

4. Bapak Dr Suharno Rusdi, selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia. 

5. Bapak Dr Suharno Rusdi dan Ibu Venitalitya Alethea Sari Augustia, 

ST., M.Eng. selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah 

memberikan pengarahan dan bimbingan selama penulisan Tugas 

Akhir ini. 

6. Seluruh dosen dan civitas akademik di lingkungan Fakultas 

Teknologi Industri. 

7. Teman-teman seperjuangan Teknik Kimia 2014. 

8. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah 

membantu selesainya Tugas Akhir ini. 

Kami menyadari bahwa Tugas Akhir yang kami buat ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari berbagai pihak. Besar harapan kami agar laporan Tugas Akhir ini 

dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak maupun bagi kami selaku penyusun. 

 

 

          Yogyakarta, 9 September 2019 

 

 

        Penyusun 


