
v

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala

berkat dan kuasa kasih-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 Pembuatan

Pupuk Organik Cair Dari Limbah Organik Dengan Aktivator EM4 Dan

Analisis N P K Pada Pupuk Cair Organik.

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 Dr. Retno Dwi

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

bimbingan yang sangat berarti bagi penulis dan Ibu Prof. Dra. Sortha S. Silalahi

(alm) selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam

perkuliahan, serta Ibu Dra. Nurmalis, M. Si, Ibu Dra. Anna Juniar, M. Si dan

Bapak Drs. Asep Wahyu Nugraha, M. Si selaku dosen penguji yang telah

memberikan saran dan masukan demi selesainya skripsi ini. Secara khusus kepada

kedua orangtua saya Tercinta, Joni Tua Manurung dan Rostiana br Silitonga, atas

dukungan doa maupun materil serta kasih sayang yang tak henti-hentinya buat

saya, begitu juga kepada kakak- kakak saya (Timoria Manurung, Novarida

Manurung, Novita Manurung, dan Julita Manurung) dan abang – abang saya

(Maijon Manurung, Ricky Sitepu, Kalpin Situmorang, Maurice Siburian) yang

selalu mendukung saya dalam doa. Spesial buat sahabat terkasih saya Ranap Octo

Yanto Nainggolan atas dukungan doa serta tenaganya membantu penulis dari awal

penelitian sampai selesai dan adik saya Santria Petrus Manulang yang membantu

saya dalam pembuatan pupuk, buat sahabat kuliah saya Hetti Haryati dan

Febriyanti Simanjuntak juga kepada Lia Indah Syafira sebagai partner dalam

penelitian, Bang Amri dan teman – teman di kelas Nondik 2008 serta kepada

semua yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dan

tidak dapat disebutkan satu persatu.



vi

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu

pengetahuan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.
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