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PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini kupersembahkan Kepada :

♦ Kedua oraim tuaku dan segcnap saudara kandung saya yang tercinta kakakku m'

I!mi, m' Lis, mas Aan, irT Ani, m' Siti dan adikku Dewi yang tclah memberi

dorotman dan do"a serta scmangat kepada saya sehingga saya dapat menyelcsaikan

Tugas Akhir ini dengan baik .

♦ Mas Agung yang sclalu memberi arahan dan kasih sayangnya kepada saya serta do'a

sehim>i^a saya dapat mcnyelesaikan tugas ini. Walaupun berada jauh tetapi tctap

memberi dorongan materiil maupun moril kepada saya.

♦ Tcman-temanku mantan A. 40 Perum pamungkas yang telah membcrikan dorongan

dan kasih sayang kepada saya, buat Ermaw/^ swing rnemhenkan motivasi kepada

saya dan pendapat inmakasih crmu cngkau tclah mengajariku untuk tidak boms,

Erika yang selalu manhuntuku disaat aku susah dan sedih, dan mengajariku

komputer inmakasih erika alas ilmu yang kamu herikan kepadaku, Ida yang sering

memhantuku di saat aku scdang kesusahan di da/am perkuliahan inmakasih ida

sering mengajariku sehingga aku mendapai nilai yang memuaskan, Diana adulah

partner yang sanguf hoik dan setia yang telah memhantuku disaat aku senang dan
susah trimakasih dian alas bantuanmu sclama ini. M* Isti yang sering memberiku

saran keagamaan, IV Linda walaupun kita sering tidak sefaham tetapi aku letup

temanmu dun rasannya kungen juga enggak kelemu suma lituhu Izzah yang selalu

memhantuku dalam suku maupun duku serta memhen scmangat kepadaku dun selalu

mendo'akanku di munapun aku berada dan juga dalam keadaun susah Inmakasih

izzah kamu adalah sahabatku yang akanku kenung sepanjang waktit disaat aku sakit

engkuu selalu memperhutikunku, Dewi yang telah memhantuku untuk

menterjemahkan dan scgenup tcman-icman 77" <J6 dan TK'96 I'll Ull

♦ Bapak dan lbu Sigit yang selalu mendo'akanku dan memperhatikanku, serta Ani

teman kostku yang. selalu memperhatikanku dan anak kost A. 117 Pamungkas
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MOTTO

lika kamu menvatakan scsuatu kebaikan atau menyembunyikan atau

memaaikansesuatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha PemaTd'

lagi Maha Kuasa (Q.S. An-Nissa : 149)

Hai anak Adam, pakaiiah pakaianmu yang mdah di sctiap memasuki masjid.

makan dan mmumlah, dan janganlah bcrlcbih-lebihan , scsungguhnya Allah tidak

menyukai orang yang berlebih- lebihan (Q.S. Al-A'raaf: 31)

Sesungguhnya scsudah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S. Alam

Nasyrah : 6)



KATA PENGANTAR

Assulamu 'aluikum Wr. Wb.

Dengan mengucap syukur alhumdulillah dan dengan memanjatkan puji syukur

kehadirat Allah SVVT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya lah maka pcnyusun

dapat menyelesaikan l.aporan Tugas Akhir yang berjudul "PRA-PERANCANGAN

PABRIK SIAPEE RAYON VISKOSA DENGAN KAPASIIAS 72.000

TON/TAIIUN".

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini bcrtujuan untuk memenuhi dan melengkapi

syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 (SI) di Fakultas Teknologi Industri,

Universitas Islam Indonesia. Penyusun menyadari benar keterbatasan dalam

penulisan Laporan Tugas Akhir ini, baik dari segi pengalaman maupun latar belakang

teori yang melandasi penulisan ini, namun tcrdorong oleh tekad yang besar dan

dorongan dari berbagai pihak, maka akhirnya penyusun dapat menyelesaikan Laporan

Tugas Akhir ini dengan scbaik-baiknya.

Pada kesempatan ini, terima kasih yang sebesar-besarnya penyusun ucapkan

kepada semua pihak, tcrutama kepada:

1. Pimpinan Universitas Islam Indonesia,

2. Pimpinan maupun staf Fakultas Teknologi Industri.

3. Ir. Asmanto Subagyo, Msc, sclaku Ketua Jurusan Teknik Kimia.

4. Ir. H. Sukirman, MM., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

5. Jajaran dosen, stafdan karyawan pada Fakultas Teknologi Industri.

m



6. Pihak PT. Indo-Bharat Rayon, terima kasih atas balasan e-mail nya.

7. Kedua orang tua dan saudara-saudara yang selalu memberi dorongan, reslu dan

doa yang liada putus-putusnya.

8. Rekamrekan Tcknik Kimia.

9. Semua pihak yang tidak dapat discbutkan satu persatu yang juga mempunyai

andil besar dalam selesainya LaporanTugas Akhir ini.

Semoga Allah SWT membalas scmua amal dan kebaikan yang telah dibenkan

kepada penyusun dan semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita

semua. Amin Yu Rohbal 'Alamini...

IVassula/iiii'alaikum Wr. }>\'h.

Yogyakarta, Juli 2001
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