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PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI 

 

Skripsi ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkup 

Universitas Airlangga, diperbolehkan untuk digunakan sebagai referensi 

kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penulis dan harus menyebutkan 

penulisan sumbernya sesuai aturan penulisan ilmiah.  

Dokumen skripsi ini merupakan hak milik Universitas Airlangga.  
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KATA PENGANTAR 

Segala puja dan puji syukur atas ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, 

hidayah, dan karunia-Nya sehingga penelitian dan penulisan naskah  skripsi dapat 

terselesaikan. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Suhu dan Waktu Hidrotermal pada 

Desilikasi Aluminosilikat dari Kaolin Terkalsinasi” merupakan syarat utama 

untuk memperoleh gelar sarjana di Progam studi S-1 Kimia Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Airlangga Surabaya. 

Pada kesempatan kali ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih 

kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan,motivasi, 

dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.  

1. Dr. Hartati, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan ide 

penelitian, nasihat, saran, dukungan, dan bimbingan dari awal hingga akhir 

penulisan skripsi selesai. 

2. Dra. Aning Purwaningsih, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan, saran, dukungan, dan nasihat selama penulisan 

naskah skripsi. 

3. Dr. Abdullah, S. Si M.Si selaku dosen wali Kimia Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Airlangga yang telah memberikan masukan, saran, dan 

motivasi selama proses perkuliahan. 

4. Seluruh bapak dan ibu dosen beserta pegawai dan laboran di Departemen 

Kimia yang telah memberikan bekal ilmunya kepada penulis. 

5. Saudara-saudara kimia angkatan 2015 (Covalent), yang selalu memberikan 

semangat, dukungan, serta rasa persaudaraan yang selalu ada dan turut 

memberikan warna selama perjalanan kuliah dari awal sampai lulus, 

khusuusnya yang selalu menemani penulis dalam penyelesaian naskah 

skripsi. 

6. Teman hidup terdekat saya yaitu Linna Nikmatul Farikhah yang selalu 

membantu dan memberikan do’a serta semangat dalam mengerjakan naskah 

skripsi  
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Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya khusus saya sampaikan 

kepada kedua orang tua saya yakni bapak Son Haji, dan Khusnainah serta 

kakak perempuan saya Siti Nur Rohmah dengan penuh kasih sayangnya selalu 

memberikan do’a terbaik, masukan, semangat dan motivasi yang tiada henti 

kepada penulis selama menempuh progam studi S-1 Kimia di Universitas 

Airlangga, Surabaya. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada 

keluarga besar saya yang turut memberikan  motivasi dalam penyelesaian 

naskah skripsi. 

Penulis berharap semoga penelitian yang telah dilakukan dapat 

memberikan manfaat kepada dirinya sendiri maupun bagi orang lain yang 

ingin mempelajarinya. Penulis menyadari bahwa penulisan naskah skripsi ini 

masih terdapat banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan saran dan 

kritik yang membangun demi kesempurnaan naskah skripsi ini. 

 

 Surabaya, 10 Januari 2020 
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