
KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang 

Maha Kuasa dan Maha Rahman,  pemilik jiwa segala makhluk, atas segala nikmat 

yang diberikan termasuk nikmat kesehatan dan waktu sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan shalawat beriring salam 

kepada Rasulullah SAW sang pemberi cahaya dan teladan yang baik. Adapun 

tema dan sekaligus menjadi judul dari penelitian yang dilakukan sejak bulan 

September 2012 ini adalah “Validasi Metode Penentuan Kadar Sakarin Dalam 

Minuman Ringan Dengan Menggunakan Kromatografi   Cair Kinerja Tinggi”.   

 Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini 

mulai dari penyusunan proposal penelitian, pengajuan proposal, pelaksanaan 

penelitian hingga penyusunan skripsi, antara lain Bapak Agus Kembaren, S.Si, 

M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing, memberikan 

ilmu dan meluangkan waktunya, serta Bapak Prof. Dr. Albinus Silalahi, M.S., Ibu 

Ir. Nurfajriani, M.Si., dan Ibu Dr. Iis Siti Jahro, M.Si. yang telah banyak 

memberikan saran perbaikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada 

seluruh pegawai jurusan kimia dan laboran kimia terkhusus kepada Bapak Eriadi, 

S.Pd, Bapak M. Nizam, S.Si dan Ibu Minda, S.Si, yang telah banyak memberikan 

bantuan demi kelancaran penelitian, teman-teman Kimia Nondik Angkatan 2008 

terkhusus kepada Preddy Westli; Rocky; Ali; Yuliana; Ficka; Maya; Mala; Aulia; 

Dian; Hetty; Maysaroh; Tetty atas bantuannya dan motivasinya dan Eriska Nova 

Yunita selaku teman berbagi dan diskusi dari awak sampai skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik, semoga apa yang telah kita jalani menjadi ilmu dan 

pengalaman yang bermanfaat.  

 Dan teman-teman di UKM-Islam Ar-Rahman Unimed terkhusus teman-

teman di Departemen Syiar dan Pelayanan Kampus , saudara-saudara saya di 

Pondokan Mumtahanah; Kak Ningsih; Tusilawati; Ida Marohana; Arfah halimah; 

Wardani; Syahrina; Rahmah; Nurhayati; para sahabat saya yang saya sayangi 

karena Allah antara lain Anita, Syafina Indriani, Yeni Septiani, Rusmini, 

Nurhasanah Sidabalok, Nurhayati Ritonga, Nurhalimah Hsb, Riana Siska  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


