
 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayahNya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Pengaruh Perbedaan 

Dosis Probiotik terhadap Respon Imun Non Spesifik Ikan Mas (Cyprinus     carpio 

L.) dengan Uji Tantang Bakteri Aeromonas salmonicida”. Tak lupa pula shalawat 

serta salam selalu tercurahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.  

Selama pelaksanaan penelitian hingga penyelesaian skripsi ini banyak pihak-pihak 

yang sangat membantu baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Mama, Papa, Ayuk, dan Adik-adikku tercinta, yang telah memberikan 

semangat, dukungan, kasih sayang dan doa selama penulisan skripsi ini. 

2. Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S., sebagai Dekan Fakultas Pertanian 

Universitas Lampung. 

3. Ir. Siti Hudaidah, M.Sc., sebagai Ketua Program Studi Budidaya Perairan 

Universitas Lampung. 

4. Wardiyanto S.Pi. M.P., sebagai Pembimbing Utama yang telah 

memberikan bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini dan sebagai 

Kepala Laboratorium yang telah mengizinkan penggunaan alat-alat dan 

tempat yang mendukung pelaksaan penelitian. 



5. Esti Harpeni S.T., MAppSc., sebagai Pembimbing Pembantu yang telah 

memberikan gagasan, saran, dukungan moril dalam penulisan skripsi ini. 

6. Indra Gumay Yudha S.Pi., M.Si. dan Agus Setyawan S.Pi, M.P. selaku 

pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan 

nasehat selama kuliah maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.  

7. Mas Bambang, yang telah banyak membantu dalam pengadaan surat-surat 

yang mendukung dalam pelaksanaan penelitian dan skripsi ini.  

8. Sahabat-sahabatku, Yeni Elisdiana, Humeira P. Sofia, Septiarini, Septa 

Indarti, Revy Maharani, Dewi Sartika, Tutut Yuniarsih dan Niken Puspita 

Dewi yang telah memberikan semangat serta dukungan saat perkuliahan 

hingga penulisan skripsi ini. Kak Agung, Kang Hasyim dan Kak Zuki serta 

anak-anak sekret yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan 

penelitian.  

9. Teman-teman angkatan 2007, kakak dan adik tingkat yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu.  

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih, semoga Allah SWT membalas 

segala kebaikan pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini. 

Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin. 
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