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KATA PENGANTAR 
 

 Puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas nikmat, rahmat 
dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Potensi Daun Suji 
(Pleomele angustifolia) Sebagai Serbuk Pewarna Alami 
(Kajian Konsentrasi Dekstrin dan Putih Telur Terhadap 
Karakteristik Serbuk)”. Shalawat serta salam penulis haturkan 

kepada Nabi Muhammad SAW akan risalah kebenaran yang 
dibawanya. 
 Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, 
bantuan, dan do’a dari berbagai pihak. Sebagai bentuk rasa 
syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama 
kepada :  

1. Kedua orang tua dan Kakak ku tersayang, terima kasih 
banyak telah memberikan kasih sayangnya., doa, 
semangat yang tiada pernah berhenti sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. 

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Sri Kumalaningsih, M.App.Sc selaku dosen 
pembimbing I, terima kasih atas bimbingan, saran dan 
masukan sehingga membantu kelancaran penulisan 
skripsi. 

3. Bapak Arie Febrianto Mulyadi, STP, MP. selaku dosen 
pembimbing II terima kasih atas bimbingan, saran dan 
masukan sehingga membantu kelancaran penulisan 
skripsi. 

4. Bapak Dr. Ir. Wignyanto, MS. Dan Ibu Widelia Ika Putri, 
STP, M.Sc, selaku dosen penguji terima kasih atas saran 
dan masukan sehingga membantu kelancaran penulisan 
skripsi. 

5. Bapak Dr. Ir. Nur Hidayat, MP., selaku Ketua Jurusan 
Teknologi Industri Pertanian Universitas Brawijaya. 

6. Sahabat-sahabatku tanpa ikrar yang saling memberi 
motivasi, semangat, dukungan dengan ikhlas dan selalu 
bersama dalam suka maupun duka…special bwt kalian : 
Retty LP, Linda Novita, Loly, Ima, Vera, Yuliana, Puji 
Lestari, Izza, Anis, Acil dan para anggota genk chubby 
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(Yolandha & Zia). Bersama kalian adalah pengalaman 
yang paling berharga dan tidak terlupakan. 

7. Sahabat dengan ikrar….spesial bwt kalian : Yasa dan 
Oyik, terima kasih untuk kebersamaannya, motivasi, 
nasehatnya, bantuannya selama penelitian, masukan dan 
saran-saran yang positif untuk perubahan menjadi lebih 
baik lagi. 

8. Teman-teman seperjuangan tim #SKL48 angkatan 2009, 
terimakasih untuk bantuannya dan motivasi yang selalu 
diberikan dan teman-teman yang selalu menemani saat 
penelitian (Tim Awal Pewarna Daun Suji Bisma, Wika, 
Yuli). 

9. Teman-teman seperjuangan TIP Solid 2009 FTP UB, 
terima kasih untuk semua kenangan dan pelajaran 
berharga yang kalian berikan. 

10. Laboran Laboratorium Teknologi Agrokimia (Mas Rofi) dan 
Laboran Laboratorium Bioindustri (Mas Yudo, A.Md). 
Terima kasih banyak untuk bantuan, hiburan dan 
bimbingannya selama di lab. 

11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 
persatu, atas segala bantuan dan dukungannya. 
Penulis mengharapkan saran dan kritik untuk kebaikan ke 

depannya. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat 
bagi semua pihak yang membutuhkan. 

            
Malang, 11 Maret  2014 
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