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UCAPAN TERIMA KASIH 

 
Alhamdulillah, syukur tiada tara selalu penulis panjatkan ke hadirat Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala yang telah menganugerahkan rahmat, taufik, dan berkah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. 

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga 

dan pengahargaan setinggi-tingginya kepada: 

1. Ibu dan bapak tercinta atas kasih sayang dan kesabaran yang tidak pernah 

berhenti tercurah untuk penulis; 

2. Kakak dan si gembul faris ’mon’ tersayang, beserta seluruh keluarga atas 

dukungan dan doanya pada penulis; 

3. Ibu Dr. Alfiah Hayati selaku Ketua Departemen Biologi F. Saintek Unair 

sekaligus selaku dosen penguji IV yang telah memberikan dorongan 

semangat kepada Penulis agar dapat menyusun skripsi ini dengan baik; 

4. Ibu Dr. Ni’matuzahroh dan Ibu Tri Nurhariyati, S.Si., M.Kes. selaku dosen  

pembimbing I dan II yang senantiasa mencurahkan segenap ilmu, waktu, 

dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi sehingga 

lebih menyadarkan penulis akan begitu indahnya ilmu pegetahuan; 

5. Ibu Dr. Ir. Tini Surtiningsih, DEA selaku dosen penguji III atas bimbingan, 

koreksi, dan arahan yang diberikan; 

6. Bapak Drs. Ida Bagus Rai Pidada, M.Si. yang selalu menyediakan waktu 

untuk mendengar curahan penulis dan senantiasa memberikan bimbingan 

bagi penulis; 

7. Keluarga baru penulis di Panti Asuhan Al-Hidayah yang telah memberikan 

warna tersendiri bagi hari-hari penulis; 

8. Sahabat peneliti Febriana ’bre’ dan keluarga penelitian : Bani, Nimas, Elga, 

Erna, Fitri, Muna, Amel, Santi, Via, yang telah dengan tulus berbagi ilmu, 

saling mengerti, bekerja sama, dan menjadikan masa-masa penelitian ini 

semakin seru dan menyenangkan. Mas Faiz dan Mbak Daya yang selalu 

memberikan dorongan semangat dan mengajarkan hal-hal baru untuk 

penulis; 
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9. Teman seperjuangan saat masa-masa akhir di laboratorium : Lina dan Ario 

yang telah banyak membantu penulis dan membuat masa akhir penelitian 

lebih menyenangkan; 

10. Seluruh sahabat Biologi angkatan 2007 yang telah memberikan pengalaman 

luar biasa berharga dan  mengajarkan arti persahabatan serta kebersamaan 

kepada penulis; 

11. Para senior (mas Sule, mas Aziz, mas Thomas, mbak Puji dan mbak Ari) 

yang turut menjadi penggugah semangat penulis dalam menyelesaikan 

penelitian; 

12. Teman-teman didunia maya yang selalu memberikan keceriaan dan 

dukungan tiada henti; 

13. Karyawan Biologi F. Saintek Unair: Pak Warni yang telah mengajarkan arti 

kesabaran dan keteguhan hidup pada penulis, Pak Dji, Mas Eko S., Pak 

Sunar, Mas Yanto, Mbak Arie, Mbak Yatminah, Mas Catur, dan Mas Joko 

yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik mereka pada penulis; 

14. Seluruh pihak yang turut membantu dan mendukung penulis selama 

pembelajaran di kampus ini, yang tak mungkin penulis sebutkan satu per 

satu. 

 

 

 

Surabaya,  

Penulis, 

  

Fathimatuz Zahroh 

 

 

 

 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Konsentrasi GUla Cair dan Waktu Inkubasi Terhadap Produksi ... Zahroh, Fathimatuz




