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PERNYATAAN 

 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Fortifikasi 

Yoghurt dengan Ekstrak Daun Kelor (Moringa oleifera) Sebagai 

Sumber Kalium” 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 ini, saya siap menanggung 

risiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran 

etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya 

ini. 

 

 

Bandung, Agustus 2018 

 

                 

      Gine Ariani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

i 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena 

atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Fortifikasi Yoghurt dengan Ekstrak Daun Kelor (Moringa 

oleifera) Sebagai Sumber Kalium”. Shalawat serta salam semoga 

terlimpahcurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepara para 

sahabatnya, keluarganya, serta kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. 

 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah salah satu 

syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Sains Departemen Pendidikan 

Kimia FPMIPA UPI. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi 

ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dalam segi 

penulisan maupun materi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan 

kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan 

umumnya bagi para pembaca yang memerlukan baik untuk pengkajian 

maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang. 

 

 

 

Bandung, Agustus 2018 

 

 

 

       Penulis  
  



 
 

ii 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena 

atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak baik secara 

langsung maupun tidak langsung sangat membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Orang tua penulis, Bapak Zainal Arifien dan Ibu Supriati, yang 

senantiasa mendoakan tanpa henti serta memberikan dukungan baik 

moril maupun materiil kepada penulis. Adik tercinta, Reki Detiar, 

yang selalu memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

2. Ibu Dr. F.M. Titin Supriyanti, M.Si. selaku dosen pembimbing I yang 

senantiasa bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta 

membantu penulis dengan penuh kesabaran selama penelitian hingga 

penulisan skripsi. 

3. Ibu Dra. Zackiyah, M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah 

bersedia meluangkan waktu untuk memberikan saran dan 

pengarahan kepada penulis selama penelitian hingga penulisan 

skripsi. 

4. Bapak Dr.rer.nat. Ahmad Mudzakir, M.Si. selaku Ketua Departemen 

Pendidikan Kimia FPMIPA UPI. 

5. Bapak Dr. Hendrawan, M.Si. selaku Ketua Program Studi Kimia 

FPMIPA UPI. 

6. Ibu Dr. Siti Aisyah, M.Si. selaku Kepala Laboratorium Riset 

Departemen Pendidikan Kimia FPMIPA UPI. 

7. Ibu Hana selaku Laboran Laboratorium Riset Departemen 

Pendidikan Kimia FPMIPA UPI serta Ibu Tri atas bantuan yang telah 

diberikan selama penelitian. 

8. Bapak dan Ibu dosen, serta staf Departemen Pendidikan Kimia UPI 

yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. 

9. Desi Sriwulan, rekan satu pembimbing yang senantiasa memberikan 

semangat dan  masukan selama penelitian hingga penyusunan 

skripsi. 

10. Fathyyah Zulfa Maulidah, rekan terdekat penulis selama perkuliahan 

yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta bantuan selama 

masa perkuliahan. 



 
 

iii 
 

11. Teman-teman seperjuangan Kimia C 2014 terutama KBK Kimia 

Makanan yang selalu memberikan semangat hingga penyusunan 

skripsi ini selesai. 

12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah 

membantu penulis selama penelitian hingga penyusunan skripsi ini 

selesai. 

 Penulis mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, serta 

bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. 

Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan karunia-Nya 

kepada kita semua. 

 


