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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. karena atas segala 

rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul 

skripsi adalah “Analisis Stomata Pada Tumbuhan Gandaria  (Bouea 

Macrophylla ) Asal Ambon, Bogor Dan Batusangkar”. 

Dalam kesempatan kali ini penuis menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, mulai dari 

pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan sampai penyusunan skripsi, antara 

lain Bapak Drs. Tri Harsono, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi , dan Bapak 

Dr. Hasrudin, M.Pd selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak 

memberikan bimbingan, pengarahan dan dukungan penuh bagi penulis. 

Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua , 

ayahanda Liskanuddin dan  ibunda tercinta Asrah yang menjadi penyemangat 

saya dalam  menjalani perkuliahan ini dan  yang  telah memberi segala jerih payah 

dalam bentuk dukungan, perhatian, kasih sayang, dan dana selama penulis 

mengikuti perkuliahan. Kami menyadari bahwa penyusunan  materi makalah ini 

masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran 

dari pembaca yang kiranya dapat membantu dalam menyempurnakan makalah ini.  

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada abangda Yusron yang 

telah membantu menyumbangkan ide demi terwujudnya skripsi ini. Terima kasih 

juga kepada abang dan kakak  tersayang Buchari Muslim, Laila Tusifa,  dan 

Nasyibah  yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada penulis . Terima 

kasih penulis ucapkan kepada suami yang memberi dukungan dalam bentuk moril 

dan materi . Penulis juga berterima kasih kepada teman-teman jurusan biologi 

khususnya teman-teman kelas Biologi Nondik B 2013 yang selama 4 tahun ini 

telah bersama baik dalam suka maupun duka, serta seluruh pihak yang telah 

mendukung dan membantu penulis selama masa penelitian dan penyelesaian 

skripsi ini, namun tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. 

 Penulis telah berupaya maksimal dalam penyusunan skripsi ini, penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca guna 
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perbaikan skripsi  ini menjadi lebih baik. Skripsi ini diharapkan mampu memberi 

manfaat sekaligus menjadi referensi untuk pembaca sekalian.  
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