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SANWACANA 

 

Rasa syukur tak terhingga tercurah kepada Alloh SWT atas nikmatnya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Seleksi Planlet Anggrek 

Bulan (Phalaenopsis amabilis (L.) Bl.) dengan Asam Salisilat Secara In Vitro 

Terhadap Aktivitas Enzim Peroksidase dan Kandungan Klorofil” untuk 

meraih gelar Sarjana dari Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. 

 

Dalam penyelesaian karya sederhana ini penulis sangat berterima kasih kepada: 

1. Ibu Dr. Endang Nurcahyani, M. Si., selaku pembimbing utama atas waktu, 

tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada penulis sebagai bentuk 

bimbingan selama penulis melaksanakan penelitian hingga meraih gelar 

sarjana. 

2. Ibu Dra. Martha Lulus Lande, M. P., selaku pembimbing kedua atas 

waktu, tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada penulis sebagai 

bentuk bimbingan selama penulis melaksanakan penelitian hingga meraih 

gelar sarjana. 
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3. Bapak Ir. Zulkifli, M. Sc., selaku pembahas atas banyak saran yang telah 

diberikan kepada penulis demi baiknya laporan hasil penelitian penulis 

sehingga penulis dapat meraih gelar sarjana. 

4. Bapak Dr. Sumardi, M. Si., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan 

serta nasehat yang selalu berharga bagi penulis. 

5. Kepala Laboratorium Botani, staf dan karyawan Jurusan Biologi atas 

bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama penulis 

menempuh pendidikan strata satu. 

6. Ketua Jurusan Biologi dan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung atas kebijakannya yang 

mempermudah penulis dan mahasiswa lain selama menempuh pendidikan 

strata satu. 

7. Seluruh Dosen Jurusan Biologi, atas ilmu dan kesabarannya dalam 

mendidik penulis hingga penulis dapat meraih gelar sarjana. 

8. Bapak dan Ibu tersayang (Akhmad Syafruddin Hadi Susilo dan Endang Sri 

Lestari) atas kasih sayang, dukungan moril dan materil yang tak pernah 

lekang kepada penulis. 

9. Adik-adik penulis yang manis (Tika Dwiyanti, Almaas Tri Nada dan Izza 

Andalusia), berkat mereka penulis selalu termotivasi untuk bisa menjadi 

lebih baik. 

10. Sahabatku terkasih Yuliani, Siti Marbiyah, Sa’adah Ratna Kusuma, Maria 

Dita Lumban Gaol, Mardhatillah dan Mery Kristianti Pasaribu atas 

persahabatan yang tak akan pernah pudar dalam hidup penulis. 
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11. Teman diskusi penulis Mbak Sylvia Farantika yang tak pernah bosan 

mendengarkan dan memberikan solusi atas segala permasalahan penulis. 

12. Patner seperjuanganku dalam penelitian Adi Irawan, Christiana Eka 

Isharnani dan Muhamad Sobran Jamil, seniorku Mbak Linda Wati, Mbak 

Rita Asmara dan Mbak Gardis Andari atas perih, pedih, suka cita, 

kegembiraan dan perjuangan bersama yang akan kekal menjadi salah satu 

kisah spesial dalam hidup penulis. 

13. Rekan-rekanku angkatan 2011 yang tak dapat ku sebutkan satu persatu 

atas kebersamaan yang tak akan terlupa. 

14. Kakak-kakak angkatan 2008, 2009 dan 2010 serta adik-adik angkatan 

2012, 2013 dan 2014 atas segala hal yang tak akan pernah terlupa. 

Karya ini tidak akan tercipta tanpa andil dari bapak, ibu dan rekan-rekan yang 

telah penulis sebutkan.  Semoga karya ini bisa bermanfaat. Aamiiin. 
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