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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, dan 

tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, semoga diberi syafaatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul PENGARUH MEDAN ELEKTROMAGNETIK PADA 

BAKTERI Staphylococcus aureus. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kelemahannya. 

Sebagai harapan dari penulis, saran, masukan, serta kritikan yang membangun 

sangatlah penulis harapkan. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Orang tua penulis yang selalu memberikan doa, restu dan dukungan 

sebagai pendorong semangat penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini 

dengan ikhlas dan tanggung jawab.  

2. Bapak Drs. Adri Supardi, MS selaku pembimbing I dan dosen wali yang 

selalu bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk tetap membimbing 

dengan sabar  sampai terselesaikannya skripsi ini. 

3. Bapak Herri Trilaksana S.Si., M.Si selaku pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan serta bantuan sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 

4. Bapak Samian S.Si, M.Si selaku dosen penguji skripsi ini yang 

memberikan saran dan masukan. 

5. Ibu Dr. Suryani D. Astuti M.Si selaku dosen penguji skripsi ini atas saran 

dan masukan yang diberikan pada penulis. 

6. Adik-adikku (Dina Fitrina Alifa dan Ahmad Nur Zakki) yang selalu 

menemaniku dan menghiburku setiap saat.  
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7. Suamiku Faisol Miftahul Mimbar S.Si yang tercinta yang selalu 

menemaniku dan memberikan dorongan, doa, semangat diwaktu saya 

sangat membutuhkan. 

8. Teman-teman angkatan 2006 dan sahabat tercinta Iin Cahyawati yang 

selalu memberikan semangat. 

9. Keluarga besar PRIMAGAMA Gayungsari yang selalu memberikan 

semangat dan menyediakan fasilitas Hot Spotnya. 

10. Murid-muridku tercinta yang telah menghiburku di PRIMAGAMA 

Gayungsari. 

11. Semua pihak yang telah membantu yang  tidak dapat penulis sebutkan 

satu-persatu. 

 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, 

oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi 

kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan 

informasi yang berguna mengenai pengaruh medan elektromagnetik terhadap sel 

yang lebih baik dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. 

 

       Surabaya,  Januari  2012 
   
  Penyusun 
 
 
 
 
    Dini Alfiyah 
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