
KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kasih karunia 

dan anugerah-Nya yang memberikan kesehatan dan hikmat bagi penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan baik. 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang berjudul “ Pengaruh Pemberian Pupuk 

Daun Dengan Konsentrasi Yang Berbeda Terhadap Pembungaan Anggrek Vanda (Vanda 

douglas)”, yang disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Sain di Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. 

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima 

kasih kepada Ibu Dra. Mariaty Sipayung, M.Si, sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak awal penulisan 

proposal sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga 

disampaikan kepada Bapak Drs. Toyo Manurung, M.Si, Bapak Drs. Nusyirwan, M.Si, Ibu 

Dr. Fauziyah Harahap, M.Si, selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan 

bimbingan dari rencana penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.  

Terima kasih juga kepada Bapak Drs. Tri Harsono, M.Si selaku Ketua Jurusan 

Biologi FMIPA UNIMED, Ibu Dra. Melva Silitonga, M.S, selaku Ketua Prodi Biologi 

FMIPA UNIMED, Bapak Ir. Herkules Abdullah M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah memberikan nasehat dan bimbingan selama masa perkuliahan sampai selesai 

perkuliahan. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ayahanda J. Situmeang dan 

Ibunda E. br Gultom yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang dan dukungan baik 

materi maupun spiritual yang tak ternilai dengan apapun di dunia ini, kepada yang terkasih 

Dedi Levie Sibarani, dan juga kepada ketiga adikku tersayang Erlin Fingky Situmeang, 

Samuel Situmeang dan Oscar Ovindo Situmeang beserta semua keluarga lain yang selalu 

memberikan dukungan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sitepu dan keluaraga yang 

telah membantu saya dalam penelitian skripsi saya ini. 



Penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang 

telah banyak membantu dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini yaitu teman-

teman Biologi Nondik’08: Endang, Lasma, Herlina, Grace, Ika, Lusia serta teman-teman lain 

yang tidak dapat ditulis namanya satu persatu. 

Semoga Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan rahmat-Nya atas kemurahan 

hati Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman semuanya. Akhir kata penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa skipsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu penulis mengharapkan 

saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Kiranya skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. 
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