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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala berkat dan

kuasa-Nya yang senantiasa menyertai, memelihara dan mencukupkan serta

menolong penulis selama memulai perkuliahan sampai melakukan penelitian dan

penyusunan skripsi, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Judul penelitian

yang dilaksanakan sejak bulan Juni 2012 adalah Perbandingan Aktivator EM4

dan Stardec Dalam Pembuatan Kompos Limbah Kulit Kopi.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai

pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, mulai dari pengajuan judul

proposal penelitian sampai penyusunan skripsi, antara lain kepada Drs. Jasmidi,

M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan

bimbingan dan Bapak Prof. Drs. Manihar Situmorang, M. Si, P, hD selaku dosen

pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan, serta

Bapak Drs. Asep Wahyu Nugraha, M.Si, Ibu Dra. Murniaty Simorangkir ,M.S dan

Ibu Ir. Nurfajriani, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan

masukan demi selesainya skripsi ini. Secara khusus kepada kedua orangtua saya,

P. Pane (alm) dan R br Pasaribu, tiada kata yang dapat saya rangkai untuk

menyatakan setiap dukungan, doa dan kasih sayang mereka, begitu juga kepada

adik - adik,  kakak dan abang saya. Spesial buat sahabat saya Eko Ahmad

Samosir, Muhammad Ali Pasaribu juga kepada Yanna Siagian dan Lia Indah

Syafira sebagai partner dalam penelitian, Bang Amri Bang Amri  yang turut serta

memberikan saran dan masukan, bapak manajer  PPKS yang memeberikan

kesempatan kepada sya untuk melaksanakan analisis di Laboratorium Pupuk

PPKS dan teman – teman di kelas Nondik 2008 (Betaria, Maya. S, Ema C.D,

Purwanto), serta kepada semua yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian dan

penyusunan skripsi ini dan  tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi tata

bahasa maupun isi, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini
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bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata penulis

mengucapkan terima kasih.
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