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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas

segala berkat dan penyertaanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

tepat pada waktunya dengan baik.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian penulis yang berjudul “Pengaruh

Frekuensi Penyiraman terhadap Pertumbuhan dan Produski Tiga Varietas Bawang

Merah (Allium cepa var. ascalonicum L.). Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan

Desember 2015 sampai Pebruari 2016 di Kebun Percobaan Universitas

Sisingamangaraja XII, Jalan Jamin Ginting Km. 10,5 Medan Tuntungan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis telah memperoleh banyak

saran, nasehat, serta motivasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis

menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Tumiur Gultom, S.P., M.P.

selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang bersedia untuk membimbing dan

memberikan nasehat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih

kepada Ibu Dr. Melva Silitonga, MS., Ibu Endang Sulistyarini Gultom, S.Si.,

M.Si., Apt dan Bapak Ir. Herkules Abdullah, MS selaku Dosen Penguji yang telah

memberikan banyak saran dan masukan dalam perbaikan skripsi ini. Terimakasih

kepada Ibu Dra. Cicik Suryani, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang

membimbing dan memotivasi penulis selama masa perkuliahan. Penulis juga

mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. H. Hasruddin, M.Pd. selaku Ketua

Jurusan Biologi, Ibu Dr. Melva Silitonga, MS., selaku Ketua Program Studi

Biologi Non Kependidikan serta kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan pegawai di

Jurusan Biologi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa ucapan terimakasih untuk keluarga besar penulis yang selalu

setia mendukung dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu

Ayahanda D.B. Panjaitan dan Ibunda T. br Manalu serta ketiga abang-abang

penulis, Bang Cuwandi Panjaitan, Bang Kusmawadi Panjaitan, dan Bang Boy

Panjaitan serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa dan,
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kasih sayang, perhatian, serta dukungannya yang tiada henti kepada penulis baik

secara moril dan materil.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman terkasih penulis

di Biologi Nondik A dan B 2012 buat kebersamaan yang boleh terjalin hingga

saat ini, terkhusus untuk Quistina Sinaga, Siti Sekar Wangi, dan Agus Handoko

yang telah membantu dan memotivasi penulis selama proses penelitian dan

penyusunan skripsi. Dan kepada NHKBP Pardamean Medan dan teman-teman

kost, Kak Yasni Tampubolon, Kak Novi Tampubolon, Kak Melva Sirait dan Tina

Sitompul, terimakasih sudah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada

penulis selama pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam

penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu,, penulis berharap kesediaan pembaca

untuk memberikan kritik dan saran yang berguna bagi penyempurnaan

kedepannya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aplikasi dalam kehidupan

nyata bermasyarakat.
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