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KATA PENGANTAR 

 Dengan kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah 

SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebahagian persyaratan 

memproleh gelar Sarjana Sains di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Negeri Medan. Skripsi ini berjudul “Analisis Asam Amino Non 

Esensial pada Kerang Bulu (Anadara antiquata) di Perairan Pantai Timur 

Sumatera Utara”. 

 Dalam penulisan ini, penulis menyadari tidak terlepas dari berbagai 

kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikannya. Namun berkat izin dari Allah SWT 

dan bantuan dari semua pihak serta dengan usaha yang maksimal sesuai dengan 

kemampuan penulis, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik atas 

bantuan tersebut, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada 

bapak Dr. Mufti Sudibyo, M.Si selaku pembimbing skripsi saya yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan saran-saran kepada saya sejak awal penelitian 

sampai dengan selesainya skripsi ini. Semoga Allah membala ssemua kebaikan 

hati bapak dan selalu diberikan kesehatan dan rezeki.Ucapan terimakasih kepada 

bapak Drs. Puji Prastowo, M.Si, Ibu Dr. Martina Restuati, M.Si, dan Ibu Dra. 

Uswatun Hasanah, M.Si selaku dosen penguji yang telah member penilaian, saran 

dan masukan yang membangun mulai dari perencanaan penelitian sampai 

selesainya penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Melva 

Silitonga, M.Si sebagai dosen pembimbing akademik yang selama ini telah 

memberikan bimbingan, saran serta dukungan moril selama perkuliahan. Ucapan 

terimakasih disampaikan kepada Ibu Dr. Martina Restuati, M.Si sebagai Dekan 

FMIPA, Bapak Dr. Hasruddin, M.Pd sebagai Ketua Jurusan Biologi dan Ibu Dr. 

Melva Silitonga, M.Si sebagai Ketua Program Studi Biologi, Universitas Negeri 

Medan. Ucapan terimakasih disampaikan kepada Bapak dan ibu Dosen serta Staf 

dan Pegawai Jurusan Biologi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan 

membantu penulis selam aperkuliahan. 

 Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Dra.Meida 

Nugrahalia, M.Sc sebagai Kepala Laboratorium Biologi, Universitas Negeri 
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Medan, Bapak Pardomuan Rambe, S.Pd dan Bapak Agus sebagai staf 

Laboratorium Biologi, Universitas Negeri Medan yang telah memberikan 

kesempatan dan bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian. 

 Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya 

Bapak Supriadi dan Ibunda Elis Suriani tersayang yang telah memberikan kasih 

sayangnya yang tulus, motivasi, perhatiannya, bimbingannya dan dukungan 

sepenuhnya baik berupa doa dan materi.  

 Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dari  segi isi 

maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini 

dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. 
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