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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini berjudul  ““

Induksi Kalus Manggis (Garcinia mangostana L.) dari Sumber Eksplan Daun

dengan Pemberian Zat Pengatur Tumbuh secara In Vitro”.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Ibu Dra. Cicik Suryani, M.Si sebagai dosen pembimbing yang

telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran sejak dimulainya penulisan

proposal dan sampai selesainya skripsi ini. Terima kasih juga kepada Dr.

Fauziyah Harahap, M.Si selaku dosen penguji dan Kepala Laboratorium Kultur

Jaringan Yahdi, yang telah memberikan saran dan bimbingan serta memberikan

ijin penelitian. Terima kasih juga kepada Ibu Dra. M. Sinambela, M.Si selaku

dosen penguji yang telah memberikan saran dan bimbingan. Terima kasih juga

kepada Bapak Drs. Nusyirwan, M.Si selaku dosen pembimbing akademik dan

dosen penguji yang telah memberikan saran dan bimbingan.

Teristimewa saya sampaikan terima kasih kepada ayah saya Anton

Aritonang dan ibu saya Lumaida Siahaan atas kasih sayang yang diberikan dan

telah mendidik, mendukung, serta mendoakan saya. Juga buat kakakku Titin Erika

Aritonang yang selalu memberi doa dan dukungan dan abangku Hendrik Oberton

Aritonang (†) yang saya sayangi dan juga buat keluarga yang memberikan doa

dan dukungan. Juga buat abang terkasih Henri Sihombing yang selalu

memberikan doa, dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini. Juga buat

adikku Lasmauli Siombing dan Namboru S.Sianturi serta Amangboru Sihombing

yang telah memberikan doa dan dukungan. Juga buat sahabat-sahabatku

Evalentina Nababan, Doni Donan Turnip, Pande Siahaan, Ari Agustinus

Napitupulu, Artha Manurung, Rina Haloho, Risnawati Ginting, Dame Silitonga

dan Yahya Pintor yang telah memberikan doa dan dukungan. Juga buat teman 1

kost Astri Napitupulu yang selalu memberikan motivasi dan dukungan. Juga buat

teman-teman seperjuangan Vivi Altio, Devi Riana Sagala dan Kiki Riski serta



vi

teman-teman non Non Dik B 2011 yang telah memberikan doa dan dukungan.

Juga kepada Kak Yati selaku laboran di Laboratorium Kultur Jaringan YAHDI

yang telah membimbing dan menuntun penulis dalam melakukan penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, untuk itu

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi

ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca.

Medan,    Maret 2015

Ribka Meylani Aritonang

NIM 4113220027


