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LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI 

PRA RANCANGAN PABRIK BENANG TEKSTUR 150D/48F DARI CHIPS 

Polyethylene Terephthalate (PET) DENGAN KAPASITAS 4.500 TON/TAHUN 
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Ketua  
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Tuasikal M. Amin, Ir., M.Sn   ____________  

Anggota II  

Mengetahui:  

Ketua Program Studi Teknik Kimia  
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 Suharno Rusdi, Ir., Ph.D.  
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahi Rabbil’alamin 

Segala Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya sepanjang hidup hamba, yang tanpa lelah selalu 

menunjukkan jalan yang benar dan yang selalu mengingatkan hamba 

akan kewajiban sebagai hamba-Nya serta memberikan nikmat yang 

begitu berharga dan tak terhingga. 

 

Keluarga Besar 

Kedua orang tua tercinta Ayahanda Saharudin dan Ibunda Banowati 

beserta Siska Wulandari yang selalu memberikan doa, dukungan, 

perhatian dan kasih sayang tanpa batas serta pelajaran hidup yang sangat 

berharga. Bapak dan Ibu adalah motivasi saya dalam menyelesaikan 

Tugas Akhir ini.  

 

Dosen  

Terima Kasih kepada dosen Pembimbing Skripsi saya,  

Bapak Ir. Sukirman, M.M dan Seluruh Dosen Teknik Kimia beserta 

jajarannya yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat 

bermanfaat selama saya kuliah di Universitas Islam Indonesia.  
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Teman dan sahabat 

Terima kasih untuk kawan- kawan kelas Tekstil 2015 (Rizka, Yaya, Ishma, 

Danil, Rista, Ivi, Juber, Dimas, Dinda, Heru, Wira, Jaya, Ii, Vio, Eza) Kalian 

semua adalah Teman paling Indah yang menjadi pacuan motivasi untuk 

terus berkembang. 

 

 Pasukan Kuluk-Kuluk (Baba, Ara, Ardan, Wiwik, Kunok, Fira, Isna 

Fuad, Dian, Dika, Boim, Lempis, Aldo, Endah, Ingwi) Kalian merupakan 

sahabat yang paling saya cintai yang telah memberikan dukungan dan 

mengajarkan arti kebersamaan saling memberikan cinta dan kasih dalam 

bingkai persahabatan selama ini. 

   

Kosan Cihuy (Pardi, Wing, Joko, Junot) Kalian merupakan pengganti 

keluarga di perantauan dalam mencari ilmu di kota ini yang akan saling 

membantu dalam menghadapi masalah saling membantu jika yang lain 

kesulitan saling mengejek untuk menghibur diri masing- masing tapi itu 

semua tidak lain karna kita sudah lebih dari itu. 

 

Terima kasih untuk keluarga Teknik Kimia UII 2015 kalian adalah 

orang-orang hebat yang menjadi kawan- kawan seperjuangan di UII dan 
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telah memberikan banyak pelajaran, semoga kita semua bisa bertemu lagu 

dalam kesuksesan masing masing dikemudian hari.  

 

Terimakasih Keluarga Pemandu Jamtek 2015, Acara Otomica 2015, 

HMI FTI UII, KORKOM UII, HMI YOGYAKARTA, Kalian merupakan 

keluarga paling istimewa yang telah menjadi tempat menimba ilmu 

kehidupan, belajar akan arti perjuangan, kepemimpinan, teman bertukar 

pikiran dan memberikan pengalaman yang berharga dalam sebagian 

hidup saya. 

 

Tak terlupa untuk orang terkasih Devita Praditya Indriani yang selalu 

memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.  

 

Terima kasih untuk Dinda selaku partner skipsi saya,  

yang sudah bersedia menemani saya dalam pengerjaan tugas akhir hingga 

selesai. 

 

Semoga ilmu dan pengalaman yang saya dapat selama ini di Universitas 

Islam Indoenesia bisa memberikan bekal saya dalam menghadapi 

kehidupan yang akan saya hadapi setelah ini dan bisa bermanfaat untuk 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.  

Amin Ya Rabbal ‘alamin 

Syahrul 
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LEMBAR MOTTO 

 

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati 

supaya menaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menaati kesabaran”.  

(QS. Al- ‘Ashr: 1-3) 

“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 

sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri...”. 

(QS. Ar Ra’du : 11) 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan, maka 

kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepadanya 

Allah kamu berharap”. 

(QS. Al Insyirah : 6-8) 

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati 

supaya menaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menaati kesabaran”.  

(QS. Al- ‘Ashr: 1-3) 

“Berdoalah dan terus berusaha itu adalah Kunci Kesuksesan” 

“Kesabaran sangat dibutuhkan saat anda ingin mencapai sebuah kesuksesan” 

 

“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup 

menahanperihnya kebodohan”. (Imam Syafi’i) 

 

“Manusia akan semakin lebih kuat seiring halangan dan ombak yang menerpa 

menghadangnya”. (Roronoa Zoro) 

 

“Terkadang kita tidak sadar kalau kita sedang di tempat dalam suatu proses, 

kemudian kita akan berkomentar bahwa kita lelah, tidak mendapatkan apa- apa. 

Disaat yang lain kemudian kita baru tidak sadar bahwa kita telah melewatinya 

dan proses itu akan menjadi guru yang berharga”. 
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KATA PENGANTAR 

  

Assalamualaikum wr. wb. 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, 

karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua khusunya kepada kami sehingga kami 

dapat menyelesaikan Tugas ini dengan baik. Salawat serta salam tak lupa selalu 

kami haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah 

membawa kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh dengan teknologi 

seperti apa yang kita rasakan saat sekarang ini spesifiknya dalam pengaplikasian 

teknologi di bidang teknik tekstil. 

Tugas Akhir kami yang berjudul “Pra Rancangan Pabrik Benang 

Tekstur 150D/48F Dari Chips Polyethylene Terephthalate (PET) Dengan 

Kapasitas 4.500 Ton/Tahun” disusun sebagai penerapan teori Teknik Tekstil 

yang kami pelajari selama di bangku perkuliahan dan sebagai salah satu syarat 

agar kami bisa mendapatkan gelar Sarjana Teknik dijurusan 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 : 
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1. Allah SWT yang selalu melimpahkan Hidayah dan Inayahnya. 

2. Bapak dan Ibu beserta keluarga yang selalu memberikan doa, semangat dan 

dukungan ada yang tak henti – hentinya. 

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T selaku Dekan Fakultas Teknologi 

Industri Universitas Islam Indonesia. 

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

Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. 

5. Bapak Ir. Sukirman, M.M selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang 

telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan dan 

penulisan Tugas Akhir ini.  

6. Seluruh civitas akademik di lingkungan jurusan Teknik Kimia Fakultas 

Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia 

7. Teman – teman seperjuangan Teknik Kimia 2015 yang selalu memberikan 

dukungan, dorongan dan semangat.  

8. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, dalam 

membantu penyusunan Tugas Akhir ini dengan tulus dan ikhlas. 

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan Tugas Akhir ini masih jauh 

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

membangun dari berbagai pihak. Besar harapan kami semoga laporan Tugas Akhir 

ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan kami selaku penyusun. 

Aminnn. 

Wasalamualaikum wr. Wb 

      Yogyakarta, 31 Desember 2019 

 

 

    Penyusun 


