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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat  

pada waktunya. 

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Subtitusi Tepung Oncom Merah Tanpa 

Spora Terhadap Daya Terima Produk Pasta Lasagna” disusun untuk memenuhi 

persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Tata Boga pada Jurusan 

Ilmu Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. 

Penulisan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan semua pihak oleh 

karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Dr. Rusilanti, M.Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Tata Boga Jurusan 

Ilmu Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. 

2. Dr. Rina Febriana, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa 

Pendidikan Tata Boga Non Reguler 2011. 

3. Dr. Ir. Alsuhendra, M.Si dan Dr.Ir. Ridawati,M.Si,  selaku Dosen Pembimbing 

yang telah banyak memberikan ilmu, saran, nasehat, dan kesediaan waktu 

dalam memberikan bimbingan, serta menjadi panutan bagi peneliti agar dapat 

lebih baik kedepannya. 

4. Dosen-dosen Program Studi Tata Boga Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu 

selama  perkuliahan. 

5. Seluruh staff TU Program Studi Tata Boga Jurusan Ilmu Kesejahteraan 

Keluarga Fakultas Teknik Universita Negeri Jakarta. 

 

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada 

almarhum kedua orang tua tercinta H. Dwi Warno (Alm) & Hj. Deni kunayati 

(Almh) serta kakak-kakak dan adik tersayang yang selalu mendoakan dan 

memberikan dukungan moril dan materi yang tak terhingga, serta Fajar sodik 

paningalna terima kasih atas dukungan semangat, doa serta perhatian yang tiada 

henti. Teman-teman barber khususnya Bena nur setia putra terima kasih atas 

bantuan serta semangatnya, seluruh teman-teman seperjuangan pendidikan S1 

Tata Boga Non Reguler 2011, terima kasih atas semangat dan doanya.   

 

Penulis sangat menyadari dalam penulisan ini masih jauh dari sempurna, 

mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan baik dari isi maupun 

tulisan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan pembanca pada umunya.  
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HALAMAN PERNYATAAN  

 

Dengan ini menyatakan pada bahwa :  

 

1. Karya tulis skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat 

gelar akademik sarjana di Universitas Negeri Jakarta maupun perguruan 

tinggi lain.  

2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri 

dengan arahan dosen pembimbing.  

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis 

atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas 

dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarah 

dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 

terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya 

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah 

diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma 

yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.  
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