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KATA PENGANTAR 

 

 Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala 

berkah,rahmat serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga 

penulisdapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penambahan 

Selulosa Diasetat Dari Serat Nanas Terhadap Sifat Mekanik Edible Plastic 

Berbasis Pati-Tapioka “ yang merupakan langkah awal dalam pembuatan 

skripsi. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu 

penulis menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT, dengan pertolongan dan petunjuk-Nya semua ini dapat berjalan 

lancar, Alhamdulillah…..syukur atas segala nikmat-Nya yang tiada tara. 

2. Drs. Siswanto, M.Si, selaku pembimbing I yang telah memberikan ide 

penelitian, membimbing, meluangkan waktu dan memberikan saran dan 

pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

3. Jan ady S.Si, M.Si, selaku pembimbing II yang telah membimbing, 

memberikan saran, meluangkan waktu dan memberikan pengarahannya 

sampai terselesaikannya skripsi ini. 

4. Dyah Hikmawati S.Si, M.Si, selaku penguji I yang telah memberikan saran 

dan memberikan pengarahannya sampai terselesaikannya skripsi ini. 

5. Ir. Puspa Erawati, selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan 

pengarahannya sampai terselesaikannya skripsi ini. 
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6. Ibu Siti Wafiroh dan Bapak Drs. Handoko Darmoekoesoemo K.,DEA selaku 

dosen kimia fisik yang telah banyak memberikan saran dan masukan. 

7. Ir. Aminatun, M.Si, selaku dosen , terima kasih telah menjadi ibu kami dan 

memberikan arahan kepada kami. 

8. Ayah, Ibu dan adikku tercinta (Shafira Dina R.) yang telah memberikan do’a  

dan perhatian, dorongan moral, material dan selalu menemani saat liburan. 

9. Mas ‘Jukir’ (Novan priyanto) yang selalu mendo’akan, membantu dan 

memberikan semangat. 

10. Adekku Artika yang siap memberikan bantuannya dalam mencari bahan 

penelitian dan selalu menemani setiap malamnya di kos-an. 

11. Nesa makasih banyak atas kerjasamanya, jangan lupa masa-maa kita ngelab 

bareng ya….  

12. Makasih yani yang telah membantu pengerjaan skripsi di Kimia. 

13. Teman-teman SMA-ku (Asri, mbak Ulfa, Fia, Hilla, Cimenk, Yafi, Ndut) 

makasih supportnya dan refreshingnya… 

14. Teman-teman senasib seperjuangan dalam menyusun skripsi ‘Meme, Retno, 

Putri, Dini, Yuni, Candra, Arum dan semua teman angkatan 2007’.  Ayo 

semangat lulus bareng! 

15. Seluruh staf dan pengajar Departemen Fisika F.SAINTEK yang telah 

memberikan bekal  ilmu yang bermanfaat kepada penulis. 

16. Semua pihak yang telah membantu yang  tidak dapat penulis sebutkan satu-

persatu yang telah memberikan dukungan moralmdalam penyusunan skripsi 

ini. 
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 Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.  

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk 

memperbaiki penulisan dan pelaksaan penelitian skripsi ini.  Semoga Allah SWT 

selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, amin. 

 

                   Surabaya, 22 juli 2011 

               Penyusun 

                                                                         

                                                                                         Pradita Denia Abrista
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