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Bismillaahirrahmaanirrahiim, 

Tiada kata yang patut penulis ucapkan selain alhamdulillahi rabbil ‘aalamin, 

segala puji bagi Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, 

khususnya atas terselesainya penulisan skripsi ini.  Shalawat serta salam semoga 

tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW.    Skripsi dengan judul “Analisis 

Nilai Tambah dan Kapasitas Produksi Agroindustri  Pengolahan Kelapa 

Sawit Pada  PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Rejosari Kecamatan 

Natar Lampung Selatan” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pertanian di Universitas Lampung. 
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6. Ibu yang selalu memotivasi dan mendoakan penulis selama mengerjakan 

skripsi, dan selalu memberikan nasihat yang sangat luar biasa.  Adek Reza 

yang selalu membantu memberikan kebahagiaan kepada penulis. 

7. Sahabat dan teman-teman seperjuanganku; Danang, Adit Cionk, Made, 
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Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan yang 

diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua 

pihak.  Akhirnya, penulis meminta maaf jika terdapat kesalahan dan kepada Allah 

SWT penulis mohon ampun. 
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