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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur hanya layak kepada Allah SWT, Rabb semesta alam yang 

telah melimpahkan nikmat sehat dan waktu luang sehingga skripsi yang berjudul 

“Analisis Sumberdaya Ekosistem Mangrove untuk Pengelolaan Ekowisata di 

Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa” dapat diselesaikan.  

Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Penulis memahami 

sepenuhnya bahwa skripsi ini tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh 

karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di 

masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan inspirasi bagi para 

pembaca untuk melakukan hal yang lebih baik lagi dan semoga skripsi ini 

bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kesempatan ini 

penulis mengucapkan rasa terimakasih yang teramat besar kepada : 

1. Kedua orang tua penulis, terutama kepada penyemangat hidup dan penasehat 

terbaik yaitu Ayahanda Razali dan Ibunda Alm.Purwati serta ibunda Salbiah 

yang selalu tanpa lelah memberi dukungan moril dan materil kepada penulis, 

dan adinda penulis yang sangat penulis sayangi Linda Nisrina. Semoga 

penulis termasuk kedalam anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. 

Skripsi ini ananda persembahkan kepada Ayah dan Bunda sebagai tanda 

ananda telah menyelesaikan salah satu amanat yang ayah dan bunda berikan 

kepada ananda. Semoga limpahan rahmat dan karunia selalu menyertai Ayah 

dan bunda. 
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2. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

3. Ibu Dra. Nurmala Berutu,M.Pd selaku Dekan FIS, beserta stafnya. 

4. Bapak Drs. Ali Nurman,M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Geografi 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. 

5. Ibu Dra. Tumiar Sidauruk, M.Si Selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Geografi. 

6. Bapak Drs. W. Lumbantoruan, M.Siselaku dosen pembimbing Akademik. 

7. Bapak Dr. Restu, M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi  yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan dorongan sehingga penulisan Skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

8. Ibu AnikJuliDwiAstuti, S.Si, M.Sc dan Bapak Drs. Maringan Sirait, SU. yang 

telah bersedia untuk menguji penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

9. Bapak ibu dosen Jurusan Pendidikan Geografi yang telah membuka 

cakrawala peneliti sekaligus mendedikasikan ilmunya melalui proses 

pembelajaran  selama beberapa tahun ini. 

10. Bapak Hayat Siagian selaku tata usaha Jurusan Pendidikan Geografi. 

11. Sahabat sahabat A Reg 2012, yang telah mewarnai hari-hari penulis. Mohon 

maaf atas kesalahan yang di sengaja ataupun tidak di sengaja. 

12. Teman-teman PPL-T SMA Negeri 1 Babalan, Pangkalan Brandan. 

Terimakasih untuk segalanya. 

13. Bapak Anshari selaku Sekretaris Desa Kuala Langsa yang telah banyak 

membantu dalam hal administrasi dan kelancaran selama penelitian. 
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14. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan 

segala sesuatu yang telah diberikan menjadi bermanfaat dan bernilai ibadah di 

hadapan Allah SWT. 

 

 

Penulis,      Agustus 2016 

   

 

 Juli Hildayati 

 

 


