
iv

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,

Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih setia-Nya yang senantiasa

memberikan kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan kepada penulis sehingga

penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang

direncanakan. Judul yang ditentukan dalam penelitian yang dilaksanakan April-

Juni 2016 ialah “Efektifitas Pupuk Bokasi dengan Penambahan Zeolit Pada

Pertumbuhan Bibit Tanaman Pakcoy (Brassica rapa L.)”.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada

berbagai pihak yang dengan penuh kasih telah membantu menyelesaikan skripsi

ini, mulai dari pengajuan judul proposal sampai penyusunan skripsi, antara lain

Ibu Prof. Dr. Retno Dwi Suyanti, M. Si. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang

memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi, Dosen Pembimbing Akademik

Bapak Drs. Eddyanto, Ph.D yang telah membimbing penulis selama perkuliahan,

serta kepada Bapak Dr. Zainuddin Muhtar, M.Si., Bapak Dr. Muhammad Yusuf,

S.Si, M.Si. dan Bapak Agus Kembaren, S.Si, M.Si. selaku Dosen Penguji yang

telah memberikan banyak saran dan masukan positif dalam penelitian ini. Penulis

juga sampaikan terimakasih kepada seluruh civitas akademi di UNIMED.

Secara khusus dan teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua

orang tua penulis, ayahanda Martinus Ginting dan Ibunda Irianta Br. Tarigan yang

telah membesarkan penulis dan atas segala bekal ilmu kehidupan yang sangat

bermanfaat dan berharga bagi penulis. Gelar ini penulis persembahkan untuk

Ayahanda dan Ibunda tercinta. Penulis juga mengucapkan terima kasih untuk

abangda Andy Wisnu Wardana Ginting, Kakanda Irma Feronika Br. Ginting serta

suaminya Yan Fristian Sinulingga, dan juga Keponakan terkasih Alvino Aryan

Beril Ginting yang telah mendoakan, memotivasi dan memberi semangat kepada

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk sahabat-sahabat penulis tercinta yakni Risya Putri Pertiwi, Tivani

Linanda Putri, Lea Agita Tarigan, Ayu Permatasari Tarigan, Evie Octarina Pinem,

Enike Ukirta terimakasih karena selalu mendukung, mendoakan serta membantu



v

penulis menyelesaikan skripsi ini. Dan untuk seluruh teman seperjuangan Kimia

NK 2012 yang selalu mendukung satu sama lain. Terkhusus untuk Sengklek

Crew, Beril Sardina Ginting, Citra Marina Simbolon, Devy Putri Oktavia, Ellen

Simanjuntak, Togu Setia Napitupulu dan Winda Maria Fransisca Yafur

terimakasih kalian telah memberi banyak arti dalam masa perkuliahan penulis.

Buat kekasihku Tercinta sekaligus rekan seperjuanganku Histo Apriando Gultom

terimakasih atan dukungan, motivasi, doa, dan kerjasama yang telah diberikan

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini

dengan baik. Dan terimakasih untuk semua pihak yang turut membantu dalam

penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini

namun tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih

banyak kekurangan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis

menerima kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi

ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi serta menambah wawasan dan literatur bagi pembaca.

Medan, Agustus  2016

Noni Angelina Br. Ginting

NIM. 4123210025


