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KATA PENGANTAR 

Penulis menghaturkan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala rahmat dan bimbinganNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya 

tulis ini. 

Karya Tulis Ilmiah ini dibuat untuk memenuhi salah satu prasyarat kelulusan 

dari program Sarjana Kedokteran FK UKM. Karya tulis ini membahas kualitas 

susu kemasan tertentu yang banyak dikonsumsi masyarakat, sementara banyak 

konsumen yang kurang mengerti tentang kualitas susu ditinjau dari aspek 

mikrobiologis. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besamya kepada : 
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8. 

Prof. Sulaiman Sastrawinata, dr, SpOG, selaku Dekan Fakultas 

Kedokteran yang telah menetapkan program KTI, sehingga bermanfaat 

untuk mahasiswa FK UKM. 

Tim KTI, yang telah membantu terlaksananya program KTI. 

dr. Widura, selaku Kepala Laboratorium Mikrobiologi, FK UKM, yang 

telah menerima saya bekerja di Laboratorium Mikrobiologi. 

Philips O, S.Si, M.Si, selaku pembimbing utama yang dengan tekun telah 

memberikan pengarahan dari awal hingga akhir penelitian, membantu 

dalam kepustakaan, dll. 

dr. Liessyana, selaku pembimbing ke-2 yang telah memberikan 

pengarahan dan masukan yang berharga. 

Segenap dosen mikrobiologi yang telah membekali saya dengan ilmu 

mikrobiologi. 

Segenap karyawan di Laboratorium Mikrobiologi yang telah menyediakan 

berbagai peralatan dan bahan yang diperlukan selama penelitian. 

Yayasan Bina Konsumen Indonesia yang telah memberikan salinan surat 

pengaduan produk susu kemasan. 
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9. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah memberikan standar 

mikrobiologis susu. 

10. Segenap dosen KTI yang telah membantu pelaksanaan karya tulis ini. 

1 1. Segenap pegawai TU yang telah membantu kelancaran pelaksanaan KTI. 

12. Segenap dosen penguji yang telah menguji dan mengoreksi karya tulis ini. 

13. Teman-teman yang telah membantu penelitian ini, khususnya sdri. Emilya 

H selaku teman sekerja saya. 

14. Semua pihak yang telah membantu dalam menyusun karya tulis ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, 

karena itu diharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari 

berbagai pihak. 

Akhirnya penulis berharap agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yang membutuhkannya. 
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