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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 

atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul 

dari skripsi ini adalah  “Pengaruh Pemberian Zat Pengatur Tumbuh Multiguna 

Exclusive dan Ukuran Stek Terhadap Pertumbuhan Bibit Buah Naga Merah 

(Hylocereus polyrhizus)”. 

 

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara 

lain Bapak Drs. Nusyirwan, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, serta Bapak 

Dr. Syahmi Edi, M.Si, Ibu Dra. Cicik Suryani, M.Si, dan Ibu Dr. Fauziyah 

Harahap, M.Si, selaku Dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan 

masukan dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada Ibu Dr. Fauziyah Harahap, 

M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik serta kepada seluruh Dosen di jurusan 

Biologi yang telah membantu Penulis selama masa perkuliahan.  

 

Teristimewa buat orang tua saya yaitu Ayahanda Drs. Simon Sembiring 

yang membantu selama penelitian dan selalu memberikan doa, semangat dan 

motivasi  kepada saya. dan Ibunda alm Endang Banjarnahor yang saya tau selalu 

memperhatikan saya dari surga, empat adik saya, Fani Melisa M.P. Sembiring, 

Samuel E. O. Sembiring, Raisa T.E. Sembiring dan Ananta M. H. Sembiring yang  

selalu mendoakan, menyemangati dan memotivasi saya selama perkuliahan, 

penelitian berlangsung sampai penyelesaian skripsi ini. Terimakasih juga untuk 

semua keluarga besar Sembiring dan Banjarnahor yang telah membantu dan 

menyemangati saya. 

 

Saya juga berterimakasih kepada sahabat saya Lola V.F. Sinaga yang 

selalu mendukung, memotivasi dan menyemangati saya. Kepada senina saya Yesi 

E.N.Sembiring dan sahabat-sahabat saya (Keluarga Ci) : Eka M. Marbun, Devi R. 

Sagala, Mei S. Marpaung, Sriweny Sinaga, Esi L. Hutahaean,  Redi Sinaga, Sirma 
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Lubis, Astuti dan kepada Desi Permata Sari yang selalu memotivasi, mendukung 

dan menyemangati saya selama perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini. Saya 

juga berterimakasih kepada turang saya Boyke Sembiring yang selalu 

menyemangati dan memotivasi saya. Terimakasih juga kepada kakak saya 

Desyanti Sinaga yang selalu menyemangati dan memotivasi saya. Serta tidak lupa 

saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan saya, Biologi Non 

Kependidikan 2011 untuk kebersamaan selama perkuliahan. Dan saya juga 

berterimakasih kepada yang dulu pernah menyemangati saya selama perkuliahan. 

Semoga Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya atas kebaikan Bapak, Ibu, 

saudara dan sahabat-sahabat semua. Akhirnya, penulis menyadari skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan 

saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan 

terima kasih. 
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