
  

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Alhamdulillahi robbil’alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, 

Dzat yang senantiasa menganugerahkan ilmu pengetahuan kepada manusia 

dengan perantara kalam, sehingga atas kehendak dan izin-Nya penulis dapat 

menyelesaikan tesis dengan judul ʻʻKarakterisasi Tepung Mokaf Hasil 

Modifikasi Dari Bubur Singkong Melalui Proses Fermentasi’’ dengan baik. 

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW 

beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga Yaumil Akhir. 

Aamiin. 

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister 

Sains pada Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Lampung. Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis dalam 

pelaksanaan serta dalam penulisan tesis ini, tapi Alhamdulillah, Allah 

Memberikan kekuatan dan kemudahan melalui orang-orang yang dipercaya untuk 

membantu penulis, sehingga kendala tersebut dapat ditaklukkan. Dalam 

kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. John Hendri, M.S., selaku pembimbing utama, Pembimbing 

akademik, guru, dan rekan bagi penulis yang dengan sabar memberikan 

bimbingan dan dukungan kepada penulis. 
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2. Bapak Dr. Suripto Dwi Yuwono selaku pembimbing II penulis dan juga 

sebagai Ketua Jurusan Kimia, atas saran, masukan dan diskusi-diskusinya 

hingga selesainya tesis ini. 

3. Bapak Prof. Wasinton Simanjuntak, Ph.D., selaku pembahas, atas semua 

kritik, saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 

4. Bapak Prof. Sutopo Hadi, M.sc., Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Magister 

Kimia Universitas Lampung. 

5. Bapak Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. Selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Lampung. 

6. Bapak Andi Setiawan, Ph. D. Selaku Kepala UPT Laboratorium Terpadu dan 

Sentra Inovasi Teknologi Universitas Lampung. 

7. Bapak Prof. Suharso, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

8. Segenap staf pengajar dan karyawan Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

9. Dr. Ir. Siti Nurjanah, M.Sc, selaku Ketua Laboratorium Pengolahan Hasil 

Pertanian, yang telah membantu analisa, memberikan saran, kritik dan 

masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 

10. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan saran, motivasi, dukungan, 

keceriaan dan canda tawa yang tercipta selama ini. 

11. Teman-teman Magister Kimia angkatan 2013: bidang kimia fisik : Ibu Laila, 

Ibu Rina, Mas Rafel, Bapak Rodhi, Mas Septian, Mba Tutik yang selalu 

kompak, beserta teman-teman bidang yang lainnya, yang telah memberikan 

motivasi dan dukungan dalam penyusunan tesis ini  
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12. Teman-teman Magister Kimia angkatan 2014, yang memberikan dukungan 

dan motivasi dalam penyusunan tesis ini. 

13. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam 

penyusunan tesis ini. 

Penulis berharap semoga Allah SWT mencatat dan membalas semua kebaikan 

yang diberikan kepada penulis. Aamiin. Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis 

ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis berharap 

semoga tesis yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat dan memiliki nilai guna 

khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa dan pembaca pada umumnya. Aamiin. 

 

 

Bandar Lampung, Juli 2015 
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