
v 
 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat 

dan karunia-Nya yang memberikan kesehatan dan nikmat kepada penulis 

sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini 

merupakan hasil penelitian penulis yang berjudul “Inventarisasi Jenis-Jenis Padi 

Gogo (Oryza sativa) di Sumatera Utara”. 

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak 

kritik, saran, dan motivasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Syahmi Edi, M.Si, selaku 

Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu penulis dari awal sampai akhir 

penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ir 

Herkules Abdullah, M.S., Ibu Selvia Dewi Pohan, S.Si., M.Si., dan Ibu Wina 

Dyah Puspita Sari, S.Si., M.Si., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan 

banyak saran dan masukan dalam perbaikan skripsi ini. Penulis juga 

mengucapkan terima kasih kepada Ibu Uswatun Hasanah, M.Si selaku Dosen 

Pembimbing Akademik yang banyak memberikan masukan, nasehat, bimbingan, 

dan dorongan selama saya menjalani perkuliahan. Penulis juga mengucapkan 

terima kasih kepada Bapak Dr. Hasruddin, M.Pd selaku Ketua Jurusan Biologi 

dan Ibu Dr. Melva Silitonga, M.S. selaku Ketua Program Studi Biologi, serta 

kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen, serta para pegawai Jurusan Biologi yang 

telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibunda 

tercinta, serta kakak dan adik saya, Winda dan Reyhan yang selalu memberikan 

doa, bantuan dan semangat yang luar biasa kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Indah, Arman, 

Indra dan Riama yang selalu memberikan bantuan dan semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Dan teman-teman Biologi NK A 2014 yang telah 

menemani masa-masa kuliah penulis selama 4 tahun ini, banyak membantu 

selama masa studi dan terlebih pada masa penyelesaian skripsi ini. 

Penulis berharap kesediaan pembaca untuk memberikan kritik dan saran 

yang membangun bagi penyempurna skripsi ini, dan semoga bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta aplikasi dalam kehidupan. 

 

 

Medan, November 2018 

Penulis 

 

 

 

 

Reni Anggraini 

4143220030 


