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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha 

penyayang, atas segala nikmat dan karunia-Nya lah  penulis dapat menyelesaikan 

Karya Tulis Ilmiah ini yang berjudul “Analisis Kadar Total Fenol Ekstrak 

Etanol Biji Buah Salak Bali (Salacca zalanca var. ambonensis) secara 

Spektrofotometri UV-Vis” dengan sebaik mungkin. Karya Tulis Ilmiah ini 

disusun sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Akhir di Program Studi 

Diploma III Analisis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Malang. 

Dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis memperoleh banyak 

bimbingan, saran, dan bantuan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis 

ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada  

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga 

2. Budi Susatia, S.Kp., M.Kes., selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Malang 

3. Tapriadi, SKM., M.Kes., selaku Ketua Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Malang 

4. Elok Widayanti, S.Si., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III 

Analisis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang 

5. Sandry Kesuma, ST., M.Si., selaku selaku Pembimbing yang telah 

menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dalam 

menyusun Karya Tulis Ilmiah ini dan telah memberikan bimbingan dengan 

sabar, tekun, bijaksana, dan sangat cermat memberikan masukan serta 

motivasi kepada penulis. 

6. Elok Widayanti, S.Si., M.Si., selaku Dosen Penguji yang bersedia menguji 

penulis. Memberikan saran, bimbingan, arahan dan motivasi dalam menyusun 

skripsi ini. 

7. Seluruh staf pengajar dan karyawan Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Malang Program Studi Diploma III Analisis Farmasi dan Makanan 

yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian. 
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8. Kedua orang tua, kakak, dan adik-adik yang selalu mendoakan dan 

memberikan semangat serta dukungan kepada penulis secara terus menerus 

yang menjadikan acuan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. 

9. Seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis. 

10. Teman-teman yang telah bersedia membantu dan memberi masukan, 

dukungan, juga memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. 

11. Agro Wisata Kebun Salak Sibetan yang telah bersedia menyediakan 5 varian 

sampel buah salak untuk penelitian penulis sehingga penulis bisa 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

12. Rekan-rekan seperjuangan Diploma III Analisis Farmasi dan Makanan 

Angkatan 2019 dan semua pihak yang telah memberikan dukungan selama 

penyusunan proposal ini. 

Penulis telah berupaya seoptimal mungkin menyelesaikan Karya Tulis 

Ilmiah ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh 

karena itu, penulis berharap pembaca dapat memberikan masukan berupa saran 

ataupun kritik yang bersifat membangun bagi penulis demi menyempurnakan 

Karya Tulis Ilmiah ini. Semoga amal ibadah dan budi baik bapak ibu, orang tua 

serta rekan-rekan mendapat rahmat yang berlimpah dari Allah SWT. Akhir kata 

penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi pembaca. 

 

Malang, 12 April 2022  

Penulis 
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