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PERNYATAAN 

 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Multimedia Pada Standar Kompetensi Menerapkan Teknik 

Perlakuan Kimia/Enzimatis dalam Pengolahan untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya 

tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 

dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan 

tersebut, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan 

adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap 

keaslian karya saya ini. 

 

Bandung, Juli 2013 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

 

 

Bangun Ambar Ekowati 

NIM 1006572 
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marilah kita panjatkan kepada Allah rabbulizzati yang telah memberikan keluasan 

ilmu tanpa batas hingga hambanya yang penuh keterbatasan ini diberi keterbukaan 

hati untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga 

terlimpah curahkan kepada Habib tertinggi, anti korupsi, Rasulullah ahli syukur, 

ahli tafakur, anti kufur, anti takabur dan hingga kepada kita selaku umatnya akhir 

zaman. 

Sehubungan dengan penyusunan karya ilmiah berupa skripsi sebagai salah 

satu syarat memperoleh gelar sarjana di Program Studi Pendidikan Teknologi 

Agroindusti, FPTK UPI, maka penulis melakukan sebuah penelitian yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Pada Standar 

Kompetensi Menerapkan Teknik Perlakuan Kimia/Enzimatis dalam Pengolahan 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa”. 

Penulis menyadari atas kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini 

meskipun skripsi ini telah disusun dengan segala kemampuan, pengetahuan, dan 

kerja keras. Namun, manusia tidak ada yang sempurna dengan segala kerendahan 

hati penulis mengharapkan kritik dan sarana yang membangun dari semua pihak 

untuk perbaikan di masa yang akan datang. 
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