
KATA PENGANTAR 

 
Assalamu’alaikum, Wr Wb. 

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT Maha Pemurah dan 

Maha Pengasih sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang 

berjudul “Mikroenkapsulasi Minyak Kayu Putih (Cajuput Oil) Dengan Metode 

Koaservasi Kompleks Menggunakan Penyalut Gelatin Dan Gom Arab” 

Dalam penelitian, penulisan, dan penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas 

dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menghaturkan banyak 

terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada: 

1. Papa dan Mama atas jasa-jasanya, kesabarannya, doa yang tak pernah putus, 

mendidik dan membesarkan dengan cinta dan kasih kepada penulis. 

2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam 

Indonesia. 

3. Bapak Prof. Riyanto, S.Pd., M.Si., Ph.D., selaku dekan Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 

4. Bapak Dr. Dwiarso Rubiyanto, S.Si., M.Si., selaku Kaprodi Kimia 

Universitas Islam Indonesia dan selaku pembimbing 1 yang telah 

memberikan bimbingan, nasehat dan waktunya selama penelitian dan 

penulisan skripsi. 

5. Bapak Nurcahyo Iman Prakoso, M.Sc., selaku pembimbing II yang juga 

memberikan bimbingan, nasehat dan waktunya selama penelitian dan 

penulisan skripsi. 



6. Staf dosen Prodi Kimia, FMIPA yang telah memberikan ilmu selama masa 

perkuliahan. 

7. Staf laboran yang telah membantu, menasehati dan membimbing proses 

penelitian dan analisis. 

8. Ulfi dan Yasmin, adik perempuan tercinta dan penyemangat bagi penulis 

dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Indonesia 

9. Barom Qodir, suami terkasih yang dengan tulus mendorong dan 

menyemangati penulis agar dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas 

Islam Indonesia. 

10. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan selalu ada saat suka 

dan duka. 

11. Teman-teman seperjuangan yang telah berjuang bersama selama masa 

perkuliahan, khususnya iin andriyanti yang telah memberikan semangat 

sampai akhir. 

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu setiap rangkaian penelitian dan penulisan skripsi. 

 

 

 

 

 

 



Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, perlindungan dan pahala 

yang luar biasabesar kepada semuanya. Penulis sangat menyadari masih banyaknya 

ketidaksempurnaan dan kekurangan dalam laporan ini serta kurangnya ilmu 

pengetahuan yang penulis kuasai. Oleh karena itu, mohon kritik dan saran untuk 

menyempurnakan penulisan dimasa yang akan datang. 

Atas perhatian dan waktunya penulis ucapkan terimakasih. 

Wassalamu’alaikum Wr Wb. 
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Penulis, 
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