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KATA PENGANTAR 

 

Sembah sujud syukur penulis haturkan kehadirat Allah Yang Maha Esa 

atas segala kemudahan-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga 

penyusunan naskah skripsi yang berjudul : ”Sintesis dan Karakterisasi 

Bioselulosa – Kitosan Serta Pemanfaatannya Dalam Bidang Medis” dapat 

selesai  dengan baik tanpa hambatan yang berarti meskipun masih jauh dari 

kesempurnaan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana 

S1 di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Surabaya. 

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya 

kepada: 

1. Bapak, Ibu dan keluarga atas segala dukungan, baik dukungan moril sprituil 

maupun materil yang tulus ikhlas yang tidak mungkin dapat terbalaskan 

dengan apapun, Semoga Allah memberikan rahmat-Nya. 

2. Drs. Djoni Izak R., M.Si sebagai pembimbing I yang telah membimbing 

penulis . dari awal diskusi hingga penyelesaian  tugas akhir ini serta atas ide-

ide, dukungan dan saran yang diberikan.  

3. Jan Adi, S.Si, M.Si  selaku pembimbing II atas bimbingan, bantuan dan 

dukungan yang diberikan baik itu selama kuliah maupun pengerjaan tugas 

akhir ini. 

4. Ibu Dyah Hikmawati, S.Si, M.Si dan ibu Puspa, S.si, M.Si selaku dosen 

penguji yang telah banyak memberikan masukan, saran dan solusi hingga 

terselesaikannya skripsi ini 
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5. Bapak Samian, S.Si, M.Si. atas segala dukungan moral dan ide-ide yang 

sangat membantu sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan 

sebaik-baiknya. 

6. Teman-teman SI angkatan 2006 yang selalu menemani dalam penulisan 

laporan  skripsi ini baik dalam suka maupun duka. 

7. Teman-teman Fisika angkatan 2006, 2007 dan semua pihak yang telah 

membantu terselesaikan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih. 

8. Tria Novi Agustina yang telah banyak memberikan bantuan dan motifasi 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

9. Juga semua pihak yang tidak dapat disebutkan di sini atas dukungan dan doa 

kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat membutuhkan  kritik dan saran yang 

bersifat membangun  untuk perbaikan dalam penelitian mendatang. Akhirnya 

semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. 

 

     Surabaya, 11 November 2010 

       Penulis 

 

            Agus Setiawan 
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