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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji hanya bagi Tuhan YME yang telah memberi petunjuk dan 

kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul 

“Perbedaan Kadar Protein Ikan Bandeng (Chanos chanos) Dengan Pengolahan 

Bertekanan Tinggi dan Pengasapan”. 

Ketertarikan penulis akan topik ini didasari oleh fakta bahwa sifat alami 

protein yang akan mengalami kerusakan jika mengalami pemanasan. Metode 

pengolahan ikan bandeng yang menggunakan cara dengan tekanan tinggi dan 

pengasapan ini menarik untuk diteliti karena pengolahan keduanya ini sama-

sama menggunakan panas. 

Terwujudnya Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang 

telah membimbing penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terimakasih kepada : 

1. Dr. dr. Karyono Mintaroem, SpPA, selaku dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya yang telah memberi saya kesempatan menuntut ilmu di 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 

2. Dr. dr. Endang Sriwahjuni, MS sebagai ketua jurusan Imu Gizi yang telah 

mendukung kelancaran Tugas Akhir ini.  

3. Dr. Dra. Sri Winarsih, Apt, MSi sebagai penguji yang memberikan masukan-

masukan yang baik. 

4. Prof. Dr. dr. Noorhamdani, DMM, SpMK sebagai pembimbing pertama yang 

dengan sangat terbuka menerima saya menjadi mahasiswa bimbingan Tugas 

Akhir. 
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5. Titis Sari Kusuma, S.Gz, sebagai pembimbing kedua yang dengan sabar telah 

membimbing agar dapat menulis dengan baik dan berpikir kritis, serta 

senantiasa memberi semangat, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini. 

6. Segenap anggota Tim Pengelola Tugas Akhir FKUB. 

7. Yang tercinta ibunda Nunuk Juliawati dan ayahanda Sucipto (alm.) atas 

segala pengorbanan dan kasih sayangnya. 

8. Vinny, Riri, Widya „dodo‟, Alwiyah, dan Nevi yang senantiasa selalu 

memberikan dukungan dan semangatnya. 

9. Keluarga Gading Kembar (Ikasus, Ratih, Dyah, Stefi, Rosyi, Ikamay, Sati, 

Dony) yang membuat semangat mengerjakan Tugas Akhir ini. 

10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini 

yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

Semoga Tuhan YME membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak 

yang telah membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan melimpahkan 

rahmat dan karunia-Nya. 

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat kekurangan, oleh 

karena itu penulis membuka diri untuk segala saran dan kritik yang membangun 

dalam penelitian setelah ini. Semoga nantinya karya penelitian tugas akhir ini 

dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kebaikan 

bersama serta bernilai ibadah di hadapan Tuhan YME. Amin. 

     

  Malang, 18 Juli 2013 

 

              Penulis 


