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penyusunan skripsi, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Judul penelitian 

yang dipilih adalah “Pengaruh Variasi Komposisi Cangkang Kemiri dan 

Sekam Padi Terhadap Nilai Kalor Briket Arang”. Skripsi ini merupakan satu 

persiapan untuk memperoleh gelar sains di Jurusan Kimia FMIPA UNIMED. 

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima 

kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, 

mulai dari pengajuan judul proposal penelitian sampai penyusunan skripsi, antara 

lain kepada Ibu Lisnawaty Simatupang, S.Si, M.Si selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi, dengan penuh kesabaran memberikan nasehat dan bimbingan, kepada Ibu 

Dra. Nurmalis, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah 

membimbing penulis dalam perkuliahan. Serta Bapak Prof. Dr. Albinus Silalahi, 

M.S, Bapak Dr. Zainuddin Muthar, M.Si dan Bapak Dr. Marham Sitorus, M.Si 

selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan demi selesainya 

skripsi ini. 

Teristimewa kepada orangtua yang saya kasihi Ayahanda D. Tambunan 

dan Ibunda N Lubis, yang telah memberikan dukungan, doa dan kasih sayang 

serta dukungan materi kepada penulis. Terimakasih juga kepada Ibu Junifa Layla 

Sihombing, S.Si, M.Si dan Kakak-kakak ku dan Abang-abangku dan seluruh 

teman seperjuangan Kimia NK 08 yang mendukung penulis selama perkuliahan 

dan penelitian. Trimah kasih juga buat Wenni Siagian yang selalu memotivasi aku 

untuk mengerjakan sikripsiku ini. 

Penulis menyadari bahwa 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 bermanfaat bagi 



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju keberhasilan. Dan ilmu 

yang didapat penulis dapat diamalkan untuk kepentingan mulia dan berguna bagi 

orang lain. Akhirnya atas semua bantuan, bimbingan dan doa dari semua pihak, 

penulis mengucapkan terima kasih. 
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