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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkat dan rahmat Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Adapun skripsi ini berjudul “ Potensi Komunitas Fitoplankton Dalam Mendukung 

Komunitas Nekton di Perairan Laut Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten 

Deli Serdang”. 

 Dalam Kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak 

Drs. H. Triharsono, M.Si selaku ketua jurusan Biologi dan Dosen Pembimbing 

Akademik, serta Bapak Drs. Lazuardi, M.Si selaku sekretaris jurusan Biologi. Selain 

itu penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Bapak Drs. Tonggo Sinaga, M.S 

sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan  dan 

motivasi pada penulis selama penulisan skripsi ini. Serta kepada Bapak Drs. H. Tri 

Harsono, M.Si , Bapak Drs. Lazuardi, M.Si , dan Ibu Dra. Mariati Sipayung, M.Si 

selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran yang berguna 

untuk penyusunan skripsi ini. Juga kepada ibu Dra. Uswatun Hasanah, M.Si sebagai 

kepala laboratorium yang telah memberikan izin untuk menggunakan laboratorium 

ekologi selama penelitian berlangsung. Tidak lupa juga penulis mengucapkan 

terimakasih kepada Bang Iqbal, Bang Domu, dan Bang Agus yang telah membantu 

penulis dalam menyediakan alat-alat yang dibutuhkan selama penelitian. 

 Teristimewa ucapan terimakasih dan sayang penulis kepada kedua orang Tua 

tercinta, Ayahanda M. Simbolon dan Ibunda D. Marbun buat setiap doa, nasehat, 

kasih sayang yang begitu berarti serta dukungan yang diberikan baik material maupun 

spiritual. Juga kepada kakak – kakak  tersayang ( K’ Hotma, K’ Risma, K’ Tio ) , 

adik – adik terkasih ( Anugrah, Julis, dan Febry ), ponakan tercinta ( Adiel Mariano 

Napitupulu, Ghisella Kaziano Napitupulu dan Evano Christian Malau ) dan kepada 

abang ipar bahkan seluruh keluarga besar. Trimakasih buat semua dukungan, 

semangat, kasih sayang, dan doa – doanya.   

Terimakasih buat K’Tiur dan bg safri yang sudah seperti pembimbing kedua. 

Kepada  tim plankton yang telah membantu dalam penelitian di lapangan (ka meita, 
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hamid, dan mahadi). Kepada KTB Eklesia be Anugerah ( ka herlina, bg heri , eriana, 

hethy ,mellisa), juga kepada adik - adik kelompok  ( ita, nelly,nobel,novia,yoana) ,dan 

kepada pengurus wonder woman mipa yang banyak memberikan motivasi, dorongan 

bahkan Doa yang luar biasa. Kepada teman 1 kos, kos opung  dan RUMKIBER (bg 

joen, bg lucker, bg cardy, bg sudy, ka ria, ka duma, ka enda, ka enyus, ka qicel, putri, 

nelson, rio, febry, edo, lewi) yang menjadi keluarga kedua. Terimakasih dan salam 

persahabatan juga kepada teman-teman seperjuangan di Biologi Nondik 2009, 

semoga persahabatan kita akan terjalin selamanya. Dan untuk semua pihak yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu dan telah banyak membantu, penulis 

mengucapkan terimakasih dan Tuhan memberkati. 

 Penulis menyadari masih banyak kelemahan dari segi isi maupun tata bahasa, 

untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari 

pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan 

inspirasi bagi pembaca baik hanya sebagai bahan bacaan atau referensi untuk 

penelitian lanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. 
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