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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, 

atas segala rahmat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini yang berjudul “Kajian Ekogeografi Wereng Hijau (Nephotettix 

nigropictus) dan Gulma pada Ekosistem Padi Sawah Didaerah Tapanuli” untuk 

memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana sain Non Kependidikan Biologi, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. 

Kiranya skripsi ini dapat memberi manfaat bagi rekan mahasiswa dan masyarakat. 

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan saran 

dan masukan yang dapat membangun agar menjadi skripsi yang lebih sempurna. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu 

Dr. Martina Restuati,M.si, selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam UNIMED, Bapak Dr. Hasruddin, M.Pd, selaku ketua jurusan 

Biologi UNIMED, Ibu Dr. Melva Silitonga, M.S, selaku ketua program studi 

Biologi UNIMED. Terkhusus kepada Bapak Prof. Dr. rer. nat. Binari Manurung 

M.Si selaku dosen pembimbing skripsi , Ibu Dra. Martina Asiati Napitupulu, 

M.Sc selaku dosen pembimbing akademik, dan kepada Bapak Drs. Hudson 

Sidabutar, M.Si, Bapak Drs. Mhd. Yusuf Nasution M.Si, dan Ibu Elida Hafni 

Siregar S.Pd, M.Si selaku dosen penguji yang bersedia meluangkan waktunya 

untuk memberikan ilmunya kepada penulis. 

Teristimewa penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada yang terkasih Ayahanda Darwin Purba dan kepada Ibunda Larisna Gultom 

yang merupakan orang tua terhebat bagi saya yang tidak pernah letih memberikan 

doa, semangat dan dukungan, terima kasih untuk setiap cinta kasih, perjuangan, 

kasih sayang dan pengorbanan yang tidak akan pernah terbalaskan selama 

perkuliahan di UNIMED, maaf karena keterlambatanku menyelesaikan studiku 

dan maaf karena belum bisa membahagiakan kalian semoga kalian bahagia 

dengan keberadaanku saat ini, aku sangat mencintai kalian. Juga teristimewa 

kepada saudara - saudariku Arga Purba, Elfrida Putriana Purba, Ziko Halomoan 
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Purba, Cristina Purba dan Coki Esaver Purba yang selalu memberikan doa, 

semangat dan dukungan kepada penulis. Penulis juga berterimakasih kepada 

teman-teman Biologi Nondik A 2013 yang selama 4 tahun ini bersama-sama 

dalam suka dan duka selama menjalani perkuliahan. Terkhusus penulis sampaikan 

terimakasih juga kepada Jhon Lewis Richardo Saragih SE, yang selama 2 tahun 

terakhir ini menjadi sahabat doa bagi penulis. Terimakasih untuk setiap doa, 

semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi 

ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun 

tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini 

bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan. Terima Kasih. 
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