
iv 
 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayahNya kepada penulis sehingga penelitian dan penulisan skripsi 

ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang direncanakanNya. 

Skripsi berjudul “Analisis Kualitas Batang Eceng Gondok (Eichhornia 

Crassipes) Yang Terimpregnasi Polistirena Termodifikasi” disusun untuk 

memperoleh gelar Sarjana Sains Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, mulai dari 

pengajuan proposal sampai penyusunan skripsi, diantaranya kepada Ibu Dr. Ir. 

Nurfajriani, M.Si, sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan 

dorongan, bimbingan dan saran, kepada Bapak Drs. Eddyanto, Ph.D, Bapak 

Moondra Zubir, Ph.D Bapak Dr. Marham Sitorus, M.Si, sebagai dosen penguji  

yang telah memberikan banyak masukan dan saran-saran mulai dari rencana 

penelitian sampai selesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis 

sampaikan kepada Ibu Dra. Anna Juniar, M.Si selaku dosen pembimbing akademik, 

Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik penulis selama melakukan perkuliahan 

dan juga kepada staff pegawai jurusan Kimia UNIMED. Terimakasih juga penulis 

ucapkan kepada Ayu Lestari sebagai teman yang menemani penelitian ini dari awal 

hingga akhir. Kepada Qadafi, Midun dkk yang mau jauh-jauh ke Tobasa menemani 

mengambil sampel penelitian ini yaitu berupa eceng gondok. Kepada bang Reza 

yang telah membantu penelitian ini agar lebih mudah terselesaikan. 

Teristimewa kepada kedua orang tua yang penulis banggakan serta sayangi, 

Ibu (Dasmiati Chaniago, M.Pd) dan ayah (Ngatur Sinulingga, S.Pd). Terimakasih 

atas dorongan, semangat, kasih sayang, pengorbanan dan do’a yang senantiasa 

selalu tercurah, juga kepada abang Miftahul Rizki, S.TP, adik Ridho Ansyari, dan 

adik kecil kami M. Fajar Ramadhan semoga kelak kita bisa menjadi anak-anak yang 

sholeh/sholehah dan membanggakan kedua orang tua baik didunia maupun 

diakhirat. Amin. 
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Tercinta untuk sahabat sesyurga InsyaAllah (7-P) mba-mbaku yang tangguh 

dan sholehah, Legiyanti, Nurul Aini, Halimatus Sa’diyah, Listi Marsia, Maharani 

dan Laila Maya Sari, Terimakasih atas bantuan, dukungan, ucapan semangat yang 

tak pernah berhenti serta butiran do’anya. Semoga kelak silaturahim kita tak pernah 

terputus dan tetap bisa saling menasehati dalam kebaikan. Terimakasih juga kepada 

teman-teman Kimia nondik 2013 yang tak bisa disebutkan satu persatu namanya, 

kepada Keluarga di PK KAMMI Garuda Unimed, Keluarga di PD KAMMI Medan, 

teman-teman dan adik-adik FORSIMKA Unimed, sahabat dalam “Berbenah diri” 

para ukhti-ukhti CERIA, teman-teman KKN-Kebangsaan 2016 terkhusus di desa 

Sungai Harapan Kepri dan keluarga angkat di desa Sungai Harapan Kepri, teman-

teman hebat di MITI KM, sahabat-sahabat di MJR-SJS MITI, dan kepada mereka-

mereka  sosok yang menginspirasi baik secara langsung maupun tidak langsung. 

“Allah adalah sebaik-baik perencana” tanpa diarahkan dan dipertemukanNya 

dengan lingkungan yang baik ini mungkin entah sudah menjadi apalah saya. 

Alhamdulillah.... 

Penulis telah berupaya dengan maksimal mungkin dalam penyelesaian 

skripsi ini, namun penulis sadar masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalam 

skripsi ini baik dari segi tata bahasa ataupun penulisan. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Penulis berharap 

semoga isi skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, terutama untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan. 
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