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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat, 

Barokah serta Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efek Anti Hiperkolesterolemik Gel Cincau 

Hitam (Mesona palustris Bl) Di Pasaran Pada Tikus Wistar Jantan Yang Diberi 

Pakan Tinggi Kolesterol”. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat doa yang tak 

henti-hentinya diucapkan oleh kedua orang tua penulis. Penyusunan skripsi ini 

merupakan salah satu syarat agar mendapatkan gelar Sarjana Teknologi 

Pertanian. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih dengan tulus dan ikhlas terhadap yang terhormat : 

1. Kedua orang tua, Hadiyin dan Suci Harni serta kakak tercinta Nurul Fitriana 

dan suaminya, Eko Prasetyo terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan 

cinta serta dukungan penuh kepada penulis serta serta keponakan tercinta 

Hana Eki Ghaziani Prasetyo beserta keluarga besar alm. Kakung Sulantjip 

yang menjadi penyemangat Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

2. Dr. Ir. Tri Dewanti W., M.Kes. selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan, arahan, ilmu dan pengetahuan kepada penulis. 

3. Terima kasih kepada Pak Kiki Fibrianto, STP, M.Phill., Ph.D dan Bu Erryana 

Martati, STP, MP yang selaku dosen penguji 1 dan penguji 2 saya. 

4. Penghuni Kost Veteran Dalam 369 Anita, Nanda, Ika, Ana, Leli, Siska dkk 

terima kasih telah memberikan semangat, dorongan, hiburan, menjadi tempat 

berbagi dikala susah, sedih, senang, dan bertamasya bersama, berburu 

kuliner murah, bebelanja kebutuhan bulanan, karaoke, kerja bakti 

membersihkan kost serta menemani begadang menonton film, curhat, 

dandan, foto, tertawa, menangis, menyelesaikan tugas serta berbagi ilmu 

bersama. LOVE YOU ALL GAEES ! 

5. Terima kasih Heri, Sholeh, Nela, Rukma, Rizca, Nirmala, Aulia yang sudah 

bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian. 

6. Terima kasih Egin, Icha, Rinda, Afifah, Afla, Saiin, Fajar, Rozak, Deny, Vicka 

dkk yang sudah bersedia berbagi ilmu dan suka duka maupun cerita selama 

penulis menuntut ilmu. 
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7. Terima kasih Rhani, Ochi, Tyas, Eryke, Adi, Faris dan Teman-teman CS_One 

(Community Science One) SMA Muhammadiyah 1 Gresik yang selalu 

berbagi bersama penulis. 

8. Terima kasih teman-teman keluarga Himalogista dan semua warga THP 

yang telah mengajarkan penulis untuk jadi lebih baik lagi. Sekecil-kecilnya 

kita adalah keluarga, sebesar-besarnya kita adalah Saudara. 

9. Semua keluarga THP angkatan 2010, yang cukup banyak untuk disebutkan 

satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya selama ini. 

WE ARE NEW ERA!! 2010 YANG TERBAIK! 

10. Segenap karyawan dan karyawati JurusanTHP dan FTP, UB yang telah 

membantu dalam kelancaran skripsi ini. 

Penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. 

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penulis 

mengharapkan skripsi ini dapat berguna serta bermanfaat . Amien. 

 

Malang, Agustus 2014 
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