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KATA PENGANTAR 

 

Puji   syukur   kepada   Allah   SWT   karena   atas   ridho   Nya   lah   penulis   bisa 

melaksanakan dan menyelesaikan penelitian tugas akhir ini. Tidak lupa pula puja dan 

puji disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapat 

syafaatnya di yaumil akhir kelak. Terimakasih saya ucapkan kepada: 

1. Kedua orangtua saya Hendra Darmawan, S.H., M.H. dan Agustini, S.E. atas 

doa dan dukungannya baik moril maupun materil selama saya hidup dan 

melaksanakan penelitian ini.  

2. Kepada pembimbing I saya Ibu Sri Harjati Suhardi saya ucapkan terimakasih 

sebesar besarnya atas saran dan masukan yang telah beliau berikan.  

3. Teruntuk ibu Ika Agus Rini selaku pembimbing II, saya ucapkan terimaksih 

atas kesabaran, dan bimbingan beliau selama ini selama mengerjakan penelitian.  

4. Laboratorium Mikrobiologi Institut Teknologi Sumatera, yang telah menaungi 

saya selama melaksanakan penelitian, dan kepada laboran Pak Lutfi terutama Ibu 

Rosmaida terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama saya melaksanakan 

penelitian. 

5. Mie Sedap White Curry, Siti Fauziah Rahmawati, Virda Aulia Suyarto, Olga 

Vania Lestari, Sindy Afifah, dan Venny Adelia yang sudah bersedia menjadi 

tempat berkeluh kesahku.  

6. Hitzeu Ye0ja, Nabiilah Putri Marlin, Dinda Syafira, Siti Editha Raisa, Putri 

Tareka, Feby Risandini, dan Alma Alya yang sudah bersedia menjadi teman 

berdiskuasi dan bertukar pikiran dikala penat.  

7. Pinter, Prima Shafira, dan Azisa Nabila yang sudah mewarnai hari-hari 

perkuliahan sejak 2017 hingga melaksanakan penelitian tugas akhir.  

8. Perghibahan Duniawi, Hanny Ferdiyanti, Devi Yulia Anggraeny, Muhammad 

Affandi, Andrian Eka, Bagus Budi Setiawan, Andreas Fajar, Ketut, Kak Heni, 

Bang Nopi, yang merupakan teman, serta keluarga pertama di kampus ITERA 

ini.  
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9. FK ITERA teman-teman angkatan 2017 yang sudah melalui sedih dan senang 

bersama selama menjadi mahasiswa biologi ITERA. 

10. Panitia Inti PPLK 2019 terimakasih atas support kalian, mengenal dan bisa 

bekerja bersama kalian memberikan banyak pelajaran dalam berbagai sudut 

pandang.  

Berkat dukungan dan doa dari kalian semua yang disebutkan diatas penulis 

bisa berada pada tahap ini menulis dan menyelesaikan laporan skripsi demi 

sebuah gelar S.Si. di ujung namanya. 

      Lampung Selatan, 29 Agustus 2021  

         Penulis, 

 

 

 

      Nabila Ramanda Putri


