
 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

 

Asalamualaikum Wr.Wb  

 Dengan mengucapkan Alhamdulillah, Penulis mengucapkan Puji dan 

syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas  berkat rahmat 

serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“PENGARUH SUBSTITUSI DAGING IKAN TONGKOL (Euthynnus  sp) 

DENGAN JAMUR TIRAM PUTIH (Pleurotus Spp) TERHADAP NILAI 

ORGANOLEPTIK, KADAR PROTEIN DAN KADAR SERAT BAKSO 

JAMUR TIRAM” 

 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat  

memperoleh gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program S1 pada 

program studi Kesehatan Jurusan Gizi Universitas Esa Unggul. Penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak 

demi kesempurnaan skripsi ini.  

 Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, 

sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan 

penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara 

langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini 

hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:  



 
 

1. Bapak Idrus Jus’at, Ph.D selaku dekan dan pembimbing II yang telah 

memberi bimbingan, dukungan, kritik dan saran  serta waktunya dalam 

penelitian ini penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

2. Bapak Yoni Atma, STP, M.Sc selaku pembimbing I yang telah 

memberikan bimbingan, dukungan, waktu luang, kritik dan saran serta 

nasihat bagi penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

3. Bapak Hendra Wijaya, M.Si selaku penguji I yang memberikan masukan-

masukan sehingga penulisan Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan 

dengan baik. 

4. Ibu dan Bapak dosen Jurusan Gizi yang telah memberikan banyak ilmu 

5. Yang paling spesial Kedua orang tuaku yang tercinta, Mama (Citra 

Pahlani), Papa (Drs. Ramlis), dan adik-adik saya (Adi Rahmat Dipa, 

Khairin Maudina) atas  do’a, dukungan moril dan materilnya. 

6. Someone special for me is Teddy Ramond (My Love) yang selalu 

memberikan nasehat, dukungan dan membantu serta sabar dalam 

mendengarkeluh kesahku dalam penyelesaian skripsi ini.  

7. Buat sahabat-sahabat saya yang selalu membantu dan memberikan 

dukungan spesial teman seperjuangan dalam proses penyelesaian skripsi 

JAKARTA-KALIBATA-BOGOR (Arini Puji Lestari dan Siti Maulida), 

GENG RIAU (Puspa Anggraini, Riyana Riska, Primdana Anandri), 

Ahmad Mujib yang baik hati, Juned, Mbak Christin yang membantu 

ngejadwalin sidang di detik-detik terakhir, Nur’aini dan abang-abang 

fotocopi hehehe…..yang sangat sabar kalau dola ngeprint dan fotocopi 



 
 

(serta seluruh teman-teman seperjuangan kelas eksekutif angkatan 2012) 

yang telah membantu dan memotivasi. 

Tiada gading yang tak retak andaipun retak jadikanlah sebagai ukiran, 

begitupun dengan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari 

kesempurnaan. Untuk itu melalui kata pengantar ini penulis sangat terbuka 

menerima kritik serta saran yang membangun sehingga secara bertahap penulis 

dapat memperbaikinya. 

Namun demikian penulis sangat berharap kiranya skripsi ini dapat 

memberikan manfaat dan kontribusi yang besar terhadap perkembangan gizi 

khususnya pengaruhnya baik positif maupun negatif terhadap generasi muda. 

Generasi yang akan memimpin bangsa ini dimasa yang akan datang, dengan 

harapan menjadi pemimpin yang amanah dan menguasai Ilmu Gizi mutakhir. 

Amin Ya Robbal ‘Alamin. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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