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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

kasih dan penyertaanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul: “Struktur komunitas Serangga Wereng  (Auchernorrhyncha) Pada Masa 

vegetasi Dan Masa Singgang - singgang Di Kabupaten Deli Serdang.”, yang 

merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sain di jurusan Biologi 

Universitas Negeri Medan. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memdapat bantuan moril 

maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan 

terimakasih atas segala bantuan yang telah di berikan, khususnya kepada bapak 

Prof.Drs.Motlan,M. Sc.,Ph.D selaku Dekan fakultas matematika dan ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. 

 Bapak Prof.Dr.Herbet.Sipahutar,MS,M.sc selaku pembantu dekan I 

Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam, bapak Drs. Tri Harsono, M.si, 

selaku Ketua Jurusan Biologi UNIMED. Bapak Dr, rer.nat Binari Manurung, 

M.si, selaku Dosen pembimbing kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, 

Tuhan memberkati selalu. Bapak Drs Nusyirwan, M.si selaku Pembimbing 

Akademik penulis. Terimakasih atas perhatian yang telah diberikan selama 

penulis mengikuti perkuliahan di jurusan Biologi UNIMED.  Seluruh staff 

pengajar Jurusan biologi UNIMED yang telah banyak membimbing penulis 

selama menjalani perkuliahan. Kedua orangtua penulis, J simarmata dan N. 

Sinurat, terimaksih banyak buat kasih sayang dan cinta yang tulus yang telah 

diberikan sejak lahir hingga saat ini. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu 

memberkati dan senantiasa memberikan kebahagian. Spesial untuk abang-abang 

saya, B’Darwin simarmata, B’Edes Simarmata, B’Benget simarmata, B’Parlin 

Simarmata, itoku keluarga sihotang, abang saya yang udah berkeluarga Jhonson 

simarmata dengan K’Hotma Siahan, Dan Spesial lagi bere saya, Maroloan 

Sihotang, Rina Suriati Sihotang buat dukungannya kepada penulis. Buat sahabat 

saya Venansius Siagian yang selalu memberi dukungan, doa, dan semangat 

kepada penulis, buat teman saya Dennis Sibarani dan bapak Haji Hasanuddin 
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yang telah berbagi pengalamannya kepada penulis selama menyelesaikan tugas 

akhir dan sudah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima 

kasih buat semuanya, tuhan menyertaimu selalu.Kepada teman teman penulis 

seluruh Biologi Nondik ’08, kepada adik stambuk Nondik’09, 

Nondik’010,Nondik’11, dan Nondik’12 terima kasih atas dukungan, do’a, 

motivasi kepada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.  

 Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik 

dan saran membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa jurusan Biologi di 

lingkungan FMIPA UNIMED. Terima kasih. 
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