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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

berkat dan Anugerah-Nya yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, 

kemampuan dan kebijaksanaan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi  ini. 

Adapun judul dari skripsi saya adalah : “Hubungan Pengetahuan 

Pengawetan Makanan Dengan Hasil Praktek Pengolahan Hasil Perikanan 

Tradisional Siswa Kelas XI SMKN 1 Talawi”.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, baik dari segi bahasa maupun isinya mengingat keterbatasan 

pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran untuk perbaikan menuju kesempuranaan skripsi ini. 

 Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemukan rintangan dan 

hambatan, namun dengan usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan 

penulis dan bantuan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat 

menyelesaikannya. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis 

ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada : 

1. Ibu Dra. Ana Rahmi, M.Pd sebagai Pembimbing Skripsi, yang ikut serta 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini karena telah 

meluangkan waktu memberikan pengarahan kepada penulis. 

2. Bapak Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd, selaku Dekan Bidang Akademik 

FT Ibu Dr. Rosnelli, M.Pd selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Dina Ampera, 

M.Si, ketua Jurusan PKK dan Ibu Dra. Fatma Tresno Ingtyas, M.Si selaku 

Sekretaris Jurusan PKK. 
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4. Ibu Dr. Erli Mutiara, M.Si, Ketua Prodi Program Studi Pendidikan Tata 

Boga. 

5. Ibu Dra. Lili Herawaty, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang 

telah banyak memberikan masukan dan arahan yang baik selama 

perkuliahan. 

7. Bapak  Jonni Hendra, S.Pd.,M.Si. selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 

Talawi, Pak Sukma Wardana S.St.Pi selaku bidang kurikulum SMKN 1 

Talawi dan Guru mata pelajaran Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional 

yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk 

memberikan izin melaksanakan penelitian disekolah tersebut. Ibu 

Linayanti B.M Nainggolan, S.P.I  dan Bapak Dian Suherman Harahap, 

S.P.I selaku guru pengamat penelitian dan staf administrasi yang telah 

banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian ini. 

8. Teristimewa untuk Ayahanda Suyono, Ibunda Kartijah, kakakanda yang 

selalu memberi dukungan moril, semangat dan doa dalam penyelesaian 

skripsi ini.  

9. Terimakasih untuk Pendidikan Tata Boga UNIMED yang telah 

mempertemukan penulis dengan orang-orang terbaik Risya Ayu Oktiva 

Putri, Yusnilawarni, Dewi Widasari, untuk empat tahun lebih menemani 
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perjalanan perkuliahan. Terimakasih untuk semangat, do’a, motivasi, dan 

waktu yang diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

10. Seluruh teman-teman Mahasiswa Pendidikan Tata Boga angkatan 2012 

yang telah memberikan sumbangan pikiran dan empat tahun lebih 

menjalani perkuliahan bersama penulis. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah banyak membantu dan terlibat dalam menyelesaikan  skripsi ini. Penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis 

menerima segala kritik dan saran yang dapat membantu untuk kesempurnaan 

skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Semoga 

bantuan yang telah diberikan baik secara moril maupun material yang telah saya 

terima mendapat berkah dari Allah SWT.   

 

Medan,  Januari 2017 

Penulis,  

  

 

Indah Dia Atining Puri 

NIM. 5122142005 

 


