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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 Maret-

Mei 2017 ini ialah “Pengaruh Ekstrak Daun Ranti Hitam (Solanum blumei 

Nees ex Blume) Terhadap Kadar Trigliserida Serum Tikus Putih (Rattus 

norvegicus) Yang Diberi Pakan Lemak Tinggi”. 

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: 

1. Ibu Dr. Murniaty Simorangkir, M.S selaku dosen pembimbing skripsi 

yang memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis.  

2. Bapak Prof. Dr. Ramlan Silaban, M.Si, Ibu Dr. Destria Roza, M.Si dan 

Bapak Dr. Saronom Silaban, S.Pd, M.Pd selaku dosen penguji yang telah 

memberikan banyak saran dan masukan positif dalam penelitian ini.  

3. Bapak Drs. Kawan Sihombing, M.Si selaku dosen pembimbing akademik 

yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan. 

4. Penulis juga  menyampaikan terimakasih kepada seluruh civitas akademik 

di UNIMED. 

 Secara khusus dan teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Mama 

tersayang dan almarhum Papa terkasih. Terima kasih atas segala doa, motivasi, 

bimbingan, kasih sayang yang tak terhingga dan untuk tiap titik peluh yang telah 

terjatuh untuk membiayai pendidikan penulis. Keluarga adalah motivasi terbesar  

penulis dalam penyelesaian pendidikan ini, walau jarak dan waktu harus 

memisahkan selama proses perkuliahan. Gelar ini penulis persembahkan untuk 

Mama dan almarhum Papa. Kepada ketujuh saudara penulis, bang Hendra, kak 

Tika, kak tety bang Dedy, Evdi, Sugeng Jelita, terimakasih buat doa, perhatian 

yang kalian berikan kepada penulis. Terkhusus buat kak Tika dan kak Tety yang 
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telah menjadi kakak yang baik sekaligus teman bertukar pikiran penulis dalam 

penyelesaian pendidikan ini, telah menjadi saluran berkat bagi kalian membantu 

Mama dalam pendanaan perkuliahan penulis. Keluarga kos 135A: kak Madona, 

kak Vina, kak Maniari, Midun, Frans. Seluruh teman seperjuangan Kimia NK 

2013: Polmar, Noven, Jon, Lena, Ernike, Winry, Christin, Eric, Mien, Martha, 

Jessi, Irving, Andreas, Roman, Deanita, Dewi, Dwi, Chika, Nadia, Qadafi, Faisal, 

Maya, Laila M, Reza, Kamil, Listi, Tengku, Armilah, Rahmina, Ika, Laila T, 

Dahniar, Maharani dan teman-teman lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu 

per satu. Kepada teman satu tim penulis dalam PKM-P: Midun, Jelita dan Jecky. 

Kepada Midun, Jelita, Beta, Jesica, Marina, Monica, Eben, Hafis, terimakasih 

sudah menjadi sahabat bagi penulis selama perkuliahan, serta 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,    Juli 2017 

 

Ucok Jhon Royagus Tamba 

NIM. 4132210015 


