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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas

segala berkat dan anugerah-Nya yang memberikan hikmat dan kesehatan kepada

penulis, sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan

baik. Adapun judul penelitian yang penulis teliti adalah “Uji Fitokimia Ekstrak

Daun Ranti (Solanum blumei Nees ex Blumei) yang Berpotensi Sebagai Anti

Bakteri”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu

penulis mengharapkan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan

skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih

kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini, mulai dari penyusunan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian sampai

penyusunan skripsi, antara lain: Ibu Dra. Murniaty Simorangkir, M.S, sebagai

dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan

dan motivasi serta kepada Ibu Dra. Ani sutiani, M.si; Ibu Dr. Iis Siti Jahro, M.Si

dan Bapak Drs. Kawan Sihombing, M.Si selaku dosen-dosen penguji yang telah

banyak memberikan saran dan masukan yang sangat mendukung dalam penelitian

penulis. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. S.

Tarigan, M.Pd selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan

memberikan masukan-masukan kepada penulis serta kepada bang Riadi dan bang

Nizam yang telah banyak membantu dalam penyediaan alat dan bahan yang

penulis butuhkan selama penelitian. Secara khusus penulis juga mengucapkan

terimakasih kepada Ibunda T. Nainggolan dan Ayahanda Alm. T. Simorangkir

serta kakak dan abang (Kak Andre, Bang Hotang, Kak Dewi dan keluarga, Bang

Nando dan keluarga, Kak Nanda dan keluarga serta Bang Remon dan keluarga)

yang dengan setia selalu mendoakan, memberikan semangat, dukungan dan

motivasi kepada penulis.

Buat teman teman saya selama masa perkuliahan Ingreat Richni Ginting,

Agam Sitompul, Vici Situmeang, Gorat Viktor Sibueya, dan seluruh mahasiswa/i

kelas Non Kependidikan Kimia 2009 yang tidak dapat disebutkan satu persatu
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kalian telah memberi banyak arti dalam masa perkuliahan penulis. Buat partner

penelitianku Maridina Sitepu yang telah banyak memberikan motivasi dan

bantuan selama penelitian. Teristimewa buat Defrianto H. Sitinjak yang selalu

setia mendukung, memberikan semangat, membantu dan mendoakan penulis

mulai dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi, terlebih kepada peneliti berikutnya dalam melakukan

pengembangan penelitian secara ilmiah. Akhir kata penulis mengucapkan terima

kasih.

Medan, 23 Agustus 2013

Dessy K. Simorangkir
NIM. 409210006


