
ii 

 

 



iii 

 

 



iv 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat serta 

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.Skripsi dengan judul “Kajian 

Pengaruh Waktu Fermentasi Saccharomyces cerevisiae dan Acetobacter acetii 

Pada Pembuatan Cuka Salak Pondoh (Salacca zalacca (Gaert.)Voss.)”dibuat 

untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana sains Program 

Studi Kimia pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 

Islam Indonesia. 

 Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari 

bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Tatang Shabur Julianto M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan 

tulus dan ikhlas dengan penuh kesabaran membimbing,memberi dorongan 

serta arahan dan memotivasi penulis hingga skripsi ini dapat disusun dengan 

selesai. 

2. Bapak Prof. Riyanto, S.Pd., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberi 

kesempatan pada penulis untuk mengikuti pendidikan sarjana di program studi 

Kimia. 



vii 

 

3. Bapak Dr. Dwiarso Rubiyanto S.Si., M.Si. selaku ketua prodi Ilmu kimia yang 

telah memberi kesempatan pada penulis untuk mengikuti pendidikan sarjana 

di program studi Kimia Universitas Islam Indonesia. 

4. Bapak Rudy Syahputra,Ph.D selaku dosen wali yang telah memberikan 

nasihat dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini. 

5. Ibu Dhina Fitriastuti, M.Sc selaku dosen penguji yang telah memberikan 

masukan dan saran. 

6. Ibu Febi Indah Fajarwati, M.Sc selaku dosen penguji yang telah memberikan 

masukan dan saran. 

7. Seluruh dosen Kimia UII yang telah mengajarkan dan memberi pengetahuan 

selama menjadi mahasiswa Ilmu Kimia UII. 

8. Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL) Yogyakarta 

yang telah memberikan izin menggunakan sarana dan prasarana yang ada di 

laboratorium Mikrobiologi BBTKL Yogyakarta. 

9. Ibu Emanuel kristanti, S.T., M.Sc dan Ibu Dwi Susilowati, Amd ak yang telah 

bersedia membimbing di laboratorium mikrobiologi BBTKL Yogyakarta.  

10. Tak lupa buat keluarga penulis, terutama kedua orang tua, kakak serta adik 

penulis yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material.  

11. Sahabat-sahabat penulis serta rekan satu penelitian pembuatan cuka salak, RR 

Kusumadewi Handayaningrum. BIO DFD Research Team Terimakasih atas 

kerjasamanya, persahabatan bantuan dan dukungannya selama ini. 



viii 

 

 

 


