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 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat 
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syarat memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pertanian.Judul 

yang penulis ajukan adalah “Minyak Atsiri Daun Sirih Merah 

(Piper crocatum) Sebagai Pengawet Alami Pada Ikan Teri 

(Stolephorus indicus)”. 

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak 

terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai 

pihak.Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan 

senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat: 
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bimbingan, dan kepercayaan kepada penulis. 
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selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan 
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penulis dan memberi kasih sayang yang tulus dan ikhlas 

kepada penulis. 

5. Saudara-saudara tercinta (Mbak Indah, Mas Danang, 

Mas Eko, Mbak Danis serta dua keponakan yang imut 

Sava dan Ilham), yang telah memberi bantuan baik 

secara moril maupun materiil demi lancarnya 

penyusunan skripsi ini. 

6. Hafidz Muhdi, yang selalu memberi semangat serta 

bantuan laptopnya demi lancarnya penyusunan skripsii 

ini. 

7. Teman-teman penulis, khususnya Rendi, Mayta, Retno, 

Devita, Afrike,Bobby, Imas, Diana yang telah menjadi 

teman penulis dalam senang dan sedih. 

8. Teman-teman Keteknikan Pertanian 2010 atas 

kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis. 

9. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat 

ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa laporan 

penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan. Demi perbaikan 

selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis 

terima dengan senang hati.   
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