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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur serta hormat kemuliaan bagi Allah Yang Mahakuasa, atas segala 

kasih karuniaNya yang selalu menyertai penulis dalam penyusunan skripsi ni 

sehingga dapat diselesaian dengan baik. Skripsi ini berjudul “Isolasi dan 

Karakterisasi Senyawa Flavonoid Kandungan Daun Pirdot (Saurauia vulcani korth)”, 

skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sains Kimia, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNIMED. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada bapak Agus 

Kembaren, S.Si, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberikan bimbingan, saran dan masukan kepada penulis samapi selesainya 

penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada ibu Dr. Ida 

Duma Riris, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah 

memberikan bimbingan dan motivasi selama perkuliahan. Serta bapak Prof. Dr. 

Albinus Silalahi, M.S, bapak Dr.Ayi Darmana,M.Si dan ibu Junifa Layla Sihombing, 

S.Si, M.Sc sebagai dosen penguji ujian skripsi yang telah memberikan masukan dan 

saran-saran mulai dari perencanan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi 

ini.Ucapan terimakasih juga kepada seluruh dosen-dosen jurusan kimia yang telah 

banyak memberikan banyak ilmu dan motivasi kepada penulis. 

Ucapan terimakasih teristimewa kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda 

T.Sormin dan ibu N. Br.Limbong yang telah memberikan kasih sayang dengan segala 

kemurahan dan kemampuan yang dimiliki kepada penulis. Juga kepada saudara/i 

penulis James C.Sormin, Lusi S.Sormin, Derliana H.Sormin, Jelita Sormin, Herjules 

M.Sormin. Atas segala doa dan motivasi yang selalu mengangkat semangat penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis juga mengucapkan terimakasih buat KTB Ellen Simanjuntak dan Beril 

S Ginting, K’Apriyani Simanjuntak dan adek Kelompok Kecil “Ekklesia SG ( 

Betania, Cristin, Jesica, Marina) dan Siloam SG ( Elsa, Nelly, Titin, Vivi ) “ serta 

Putri Nandi Situmeang yang memberikan doa dan semangat untuk membantu proses 
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penyusunan skripsi ini. Tak lupa juga untuk rekan seperjuangan Kimia NK 2012 yang 

saling membantu bersama-sama baik dalam proses perkuliahan sampai skripsi. 

Terimakasih untuk pihak/orang lain yang belum tersebut dalam tulisan ini yang 

membantu penulis selama ini 

Penulis menyadari bahwa banya kekurangan baik dari segi tata bahasa maupun 

isi, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi 

kesempurnaan skrisi ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat untuk ilmu 

pengetahuan pembaca. 

 

Medan, Agustus 2016 
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