
iv

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha

Kuasa, atas segala rahmat dan berkatNya yang memberikan kesehatan dan hikmat

kepada penulis dari awal perkuliahan di Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan hingga penyusunan skripsi yang

berjudul “Modifikasi Polistirena Bekas dengan Asam Akrilat dan Benzoil

Peroksida Melalui Metode Grafting”.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada

semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, mulai dari

pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan sampai selesainya skripsi ini antara

lain Bapak Drs.Wesly Hutabarat,M.Sc selaku Dosen Pembimbing yang begitu

sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan, Bapak Drs.Amser Simanjuntak,

M.Pd, Bapak Drs.Bajoka Nainggolan,M.S, dan Ibu Dra.Nurmalis,M.Si selaku

dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan. Penghargaan juga

disampaikan kepada Ibu Lisnawaty Simatupang,S.Si.,M.Si selaku dosen

Pembimbing Akademik dan Ibu Ir.Nurfajriani,M.Si dan kepada seluruh Bapak/Ibu

dosen Kimia UNIMED.

Secara khusus kepada kedua orangtua penulis atas segala doa, bimbingan,

kasih sayang dan dukungan moril maupun material kepada penulis, abang penulis

Michael Sitinjak, adik penulis Maria Sitinjak, saudara-saudara penulis serta

kepada Tulang dan Nantulang tiada kata yang dapat saya rangkai untuk

menyatakan setiap dukungan, doa dan kasih sayang mereka. Penulis juga

mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Non-Dik 2009 yang telah

melakukan kerja sama yang sangat baik selama penyusunan proposal, pelaksanaan

penelitian dan penyelesaian skripsi.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada teman penulis selama

masa perkuliahan Gorat Sibuea, Agam Sitompul, Vici Situmeang, dan seluruh

mahasiswa/i kelas Non Kependidikan Kimia 2009 yang tidak dapat disebutkan

satu persatu kalian telah memberi banyak arti dalam masa perkuliahan penulis.

Teristimewa buat Dessy Simorangkir yang telah memberi dukungan, saran dan



v

motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan. Terakhir penulis

menyampaikan terima kasih kepada semua pihak- pihak yang terkait yang tidak

dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah turut membantu sehinggaa penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini

tetapi sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, penulis menyadari bahwa

masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu Penulis

sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna

penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini

bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta

menambah wawasan bagi pembaca.

Medan, Agustus 2013

Penulis,

Defrianto H Sitinjak

NIM 409210005


