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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, 

Nama : Ester Fatmawati

N I M : 192007011

Program Studi : Pendidikan Fisika

Fakultas : FSM,  Universitas Kristen Satya Wacana

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir, Judul : 

UJI KANDUNGAN FORMALIN DALAM BAKSO KAKAP DENGAN METODE  
NON-DESTRUCTIVE EVALUATION (NDE) MENGGUNAKAN GELOMBANG ULTRASONIK 

Yang dibimbing oleh:

1. Andreas Setiawan, S.Si., M.T.

2. Ferdy S. Rondonuwu, M.Sc., Ph.D.

adalah benar - benar hasil karya saya. 

Di dalam laporan tugas akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan atau gagasan 

orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat 

atau gambar serta simbol yang saya aku seolah-olah sebagai karya saya sendiri tanpa 

memberikan pengakuan pada penulis atau sumber aslinya. 

                                 Salatiga, 2 Febuari 2012

Yang memberi pernyataan, 

                              Ester Fatmawati 
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Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), saya yang bertanda tangan di 
bawah ini,

Nama : Ester Fatmawati
NIM : 192007011
Program Studi : Pendidikan Fisika
Fakultas : Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Kristen Satya Wacana
Jenis Karya : Jurnal

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UKSW hak bebas 
royalty non-eksklusif (non-exclusive royalty free right) atas karya ilmiah saya berjudul:

UJI KANDUNGAN FORMALIN DALAM BAKSO KAKAP DENGAN METODE 
NON-DESTRUCTIVE EVALUATION (NDE) MENGGUNAKAN GELOMBANG ULTRASONIK

beserta perangkat yang ada (jika perlu).

Dengan hak bebas royalty non eksklusif ini, UKSW berhak menyimpan, 
mengalihmedia/mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan 
mempublikasikan tugas akhir saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Salatiga
Pada tanggal : 2 Febuari 2012

Yang menyatakan,

Ester Fatmawati 
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, hikmat dan penyertaan-Nya, 
sehingga tugas akhir  yang berjudul ‘Uji Kandungan Formalin dalam Bakso Kakap dengan 
Metode Non-Destructive Evaluation (NDE) Menggunakan Gelombang Ultrasonik’ dapat 
terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.  

Terselesaikannya karya ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. 
Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 

1. Bapak Andreas Setiawan, S.Si., M.T. selaku Pembimbing I atas ide penelitiannya yang 
dipercayakan kepada saya. Berkat gempuran semangat, nasehat, dan bantuannya 
selama ini akhirnya skripsi ini dapat selesai dan GRATIS!. Maaf apabila sering menggangu 
waktu Bapak. Hehehe. Kepada Bapak Ferdy S. Rondonuwu, M.Sc.,Ph.D. selaku 
pembimbing II terimakasih sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk
memberikan masukan positif untuk hasil penelitian yang lebih baik.

2. Semua dosen-dosen Fisika, Ibu Dra. Marmi Sudarmi, M.Si (you are the one), Ibu Made 
Rai Suci, M.Pd, Ibu Diane Noviandini, S.Pd, Bapak Adita Sutrisno, S.Si., M.Sc (wali studi), 
Bapak Dr. Suryasatriya Trihandaru, M.Sc. Nat. (Briliant men) Ibu Debora Natalia Sudjito, 
S.Pd (miss u so much), Bapak Prof. Liek Wilardjo, Bapak Wahyu Hari Kristianto M.Pd., 
Bapak Nur Aji Wibowo, M.Si dan Bapak Alvama Pattiserlihun, S.Si (my brother) terima 
kasih telah memberi bekal ilmu yang berharga. 

3. Keluargaku tercinta, terkhusus Ibuku Sumiyati yang sudah di surga, doamu besertaku 
buk... Bapak terbaikku M. Nuri atas didikan, doa dan motivasinya selama ini. Mbak-
mbakku terkasih Mb Tini, kakak tertua terimakasih buat semuanya, Mb Rus tersayang 
terimakasih buat pengorbananmu, rumahmu, dan doamu tiap malam...mbak yang paling 
sering tak repotkan hehehe...dan Mb Ida, thank buat cipratan bonusnya...hehehe. Besok 
lagi ya! beserta kakak2 iparku terimakasih buat bantuannya khususnya Mas Candra yang 
jadi ojek gratis buatku...hahaha. Keponakanku Hana, Sara, Tirza, Jessi, Stefani dan si kecil 
Tesla yang selalu ngangenin. Kalian semua adalah keluarga terbaiku. Keluarga pastori 
(Om, Tante, M Yoseph dan Yohanes) 

4. Laboran-laboran terbaik gedung C. Mas Tri yang sabar banget, Mas Sigit yang jadi teman 
bercanda (ayo buruan........)dan Pakde Tafip yang seperti Ayah, ngemong banget 
(hutangku belum lunas). Makasih ya untuk bantuannya selama ini. Maaf terlalu 
merepotkan pekerjaan kalian. Misal ada pemilihan laboran berprestasi pasti kalian akan 
masuk 3 besar hahaha. Canda tawa dan makan bareng kita pasti akan ngangenin 
banget..... 

5. Buat teman-temanku seperjuangan di Gedung C. Yani, akhirnya aku juga punya predikat 
baru seperti kamu yaitu ‘teman laboran’, semoga bisnismu sukses dan aku yakin kelak 
kamu pasti dapat beasiswa sekolah lanjut. Mona (teman pertama di FSM), cepet selesai 
ya! jangan keseringan liburan + pacaran ma bule . Alva, bapak dosen...lanjutin cita2mu 
ke Florida. Meskipun nanti kita berpisah kalian akan tetap menjadi teman-teman 
terbaikku. Dan buat Ade Giner lanjutkan perjuanganmu juga....

6. Rudivi Genk’s (yang tersisa hanya Sindy dan Devi dulu masih ada Dini juga) terimakasih 
buat dukungan dan perhatian kalian. Thank, sering tak mintain bantuan anter kemana2, 
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buat lepi dan printer-nya, kalian adalah keluargaku di Salatiga dan yang pasti suka-suka 
yang kita lalui bareng2 ga akan terlupakan...

7. Teman pendidikan Fisika dan Fisika 2007 semua, terimakasih buat perjuangan bersama 
selama ini memang kalian sedikit ada namun berharga. Buat Indah, Cicil, Siti, K Ike, K 
Feni, kerja bareng di ruang skripsi ga akan terlupakan....

8. Teman-teman SEMA FSM 2009-2010 (Kris, Tini, Bayu, Awang, Silvia, lala dkk.) 
terimakasih buat kesempatan aku menjadi bagian organisasi ini terkhusus buat Kristian 
yang sudah memberikan kepercayaan aku menjadi sekretarismu, Teman-teman SMU 
2010-2011 (Vic, Fit, Anto, Kiki, Sutin, Vino, Nichole, Abdi, Iser, duo Racun,Devi, Tri 
dkk.) kesempatan kedua yang ku peroleh memang tak sia-sia, thank ya buat ilmu 
organisasinya.

9. Teman-teman gereja GBT Bandungan terimakasih buat dukungan dan doanya, semoga 
pelayanan kalian makin diberkati dan makin setia. 

10. Adik-adik maupun kakak angkatan Pendidikan Fisika dan Fisika yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu namanya terima kasih atas dukungan dan bantuannya. Semua
pihak yang penulis tidak sebutkan satu persatu namanya yang turut dan terlibat dalam 
penyusunan tulisan ini juga penulis haturkan terimakasih. ^_^

Akhirnya semoga tulisan ini bermanfaat dan menjadi berkat bagi pembaca khususnya 
bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Tugas akhir yang dibuat ini belumlah sempurna, 
sehingga kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan dalam penyempurnaan ke 
depan.

Salatiga, 2 Febuari 2012

                                                                                                                          
    Penulis
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PeRsEmBaHaN tErBaIk untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi kekuatanku dahulu, 

sekarang dan selamanya.

2. Ibu, yang pasti bahagia di surga melihat anaknya sudah lulus. 

(kangen dipeluk...)

3. Bapak (My best father) yang telah berjuang demi anak 

terkasih. 

4. Mbak2Q (Mb Tini, Mb Rus, Mb Ida) yang paling baik sedunia 

dan yang paling tahu kebutuhan adiknya.....You all the best 

sisters for me!!!
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Filipi  4:13 

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan 
kepadaku”.

‘Do The BEST’

Kalau tidak dapat menjadi cemara di atas bukit, Jadilah perdu di lembah…

Tetapi jadilah perdu kecil yang terindah di samping bukit

Jadilah semak jika engkau tidak mampu menjadi pohon.

Kalau engkau tidak dapat  menjadi semak, 

jadilah segerombol  rumput yang  menjadikan jalan raya 

menjadi lebih meriah

Jika tidak mampu menjadi ikan besar , jadilah ikan kecil

Tetapi jadilah ikan kecil yang paling bergairah di danau.

Tidak mungkin semua  orang menjadi kapten 

harus ada yang menjadi awak kapal

Ada sesuatu bagi kita semua

Ada pekerjaan besar adapula pekerjaan kecil 

dan tugas pertama yang harus kita kerjakan adalah  yang terdekat

Kalau tidak mungkin menjadi jalan raya , maka jadilah jalan setapak 

Kalau tidak mungkin menjadi matahari jadilah sebuah bintang

Bukan ukuran yang menentukan Kita berguna atau tidak

Tetapi lakukanlah yang terbaik apapun peran Kita.




