
KATA PENGANTAR 

 
Assalamualaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena telah 

memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menuntut ilmu, sehingga pada 

kesempatan ini berkat keridha’an dan bantuan-Nya penulis telah menyelesaikan 

Proposal Tugas Akhir yang berjudul Pra Rancangan Pabrik Dimethyl ether dari 

Methanol dengan Kapasitas Produksi 100.000 ton/tahun. 

Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah dalam rangka memenuhi 

salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik 

Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta. 

Pembuatan tugas akhir ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari 

berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Ibu Prof. Dr. Eng Reni Desmiarti,S.T.,M.T., selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri 

Universitas Bung Hatta Padang. 

2. Bapak Dr. Firdaus S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia Universitas Bung 

Hatta Padang. 

3. Bapak  Dr. Pasymi, S.T., M.T., selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan 

dan membagi pengetahuannya hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

4. Seluruh dosen Teknik Kimia Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu 

pengetahuannya untuk penyelesaian tugas akhir ini. 

5. Kedua orang tua dan keluarga besar penulis yang telah memberi dukungan moral 

dan material, serta selalu membimbing penulis baik secara lisan maupun tindakan, 

yang selalu menasihati penulis dan memberikan arahan – arahan semenjak masa 

kanak – kanak, hingga saat ini. 

6. Rekan-rekan di Teknik Kimia 17 sekalian yang telah mendukung dan menyemangati 

penulis hingga saat ini, serta telah memberikan pelajaran – pelajaran hidup besar 

lainnya. 

 
 



7. Rekan-rekan di Teknik Kimia sekalian yang tidak dapat penulis sebutkan satu per 

satu yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan bertukar pendapat 

atau hanya sekedar membagi canda dan tawa. 

8. Serta penulis berterimakasih kepada teman – teman yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu per satu. 

Penulis menyadari tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan meskipun 

penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi perbaikan karya tulis ini. 

Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

       Padang, 10 Agutus 2021 

 

 

           Penulis 
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