
x 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 

dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurahkan 

kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya. Alhamdulillah penulis 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul penelitian “Komposit Nanofiber 

dari Bahan Polimer Polyvinyl Acetate (PVAc)/Polyacrylonitrile (PAN) dengan 

Metode Electrospinning untuk Aplikasi Penyaring Udara”. 

Penyusun laporan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan di 

Institut Teknologi Sumatera Jurusan Sains Program Studi Fisika. Penyusun dapat 

berjalan dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. M.Sofyan dan Puspa Ragam selaku orang tua yang selama ini telah 

mendo’akan anggini. 

2. Yuzar Aquariza dan Ancar Asmara Dewi yang sudah seperti orang tua 

Anggini yang telah mendidik, dan menyayangi. 

3. Dr. Eng Alamta Singarimbun selaku Koordinator Prodi Fisika   

4. Dr. Abdul Rajak selaku dosen pembimbing yang sangat berperan 

penting dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 

5. Okky Fajar Tri Maryana, S.Si, M.Si. selaku Wali dosen yang sangat 

menginspirasi dan mengerti kondisi anak bimbingannya dengan baik. 

6. Vico Luthfi Ipmawan, S.Pd, M.Sc., dan Okky Fajar Tri Maryana, 

S.Si.,M.Si. selaku dosen penguji. 

7. Ghazwul Fikri, Qhintharani Z, Ade Lailani, Afrilia Junaida, selaku 

sahabat yang selalu membantu penulis secara langsung maupun tidak 

langsung dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

8. Teman-teman seperbimbingan nanofiber: Yessica, Leny, Nanda, Mala, 

Chalpin, Rama, Ahyar Marpaung, yang selalu ada dalam keadaan suka 

dan duka.  



xi 

 

 

9. Teman-teman tersayang seperjuangan Hammer 2015 dan adik-adik 

terkasih 2016, 2017 semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

disini. 

Walaupun demikian, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan 

dalam penulisan Tugas Akhir ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang berifat membangun dari berbagai pihak guna dijadikan sebagai bahan 

evaluasi untuk terus meningkatlan kualitas diri kepada-Nya. 

Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat untuk semua orang terutama dalam ilmu 

Fisika. 

Lampung Selatan, 04 September 2020 

 

 

Penulis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


