
 

 

SANWACANA 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan anugerah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemberian 

Ekstrak Testis Sapi (ETS) terhadap Konsentrasi Hormon Testosteron dan 

Estradiol dalam Darah Induk Betina Ikan Baung (Mystus nemurus)”.  

 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

perikanan. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan 

karena banyak keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan 

saran yang membangun sangat diharapkan agar penulis  dapat menjadi lebih baik 

dikemudian hari.  

 

Selama pelaksanaan penelitian hingga penyelesaian skripsi ini banyak pihak-pihak 

yang sangat membantu baik secara moril maupun materil, yang telah memberikan 

saran, doa, dan dukungannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ayah, Ibu dan Adik-adikku, yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih 

sayang dan doa selama penulisan skripsi ini. 

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

Universitas Lampung. 

 



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

Universitas Lampung. 

4. Bapak Wardiyanto, S.Pi., M.P., sebagai Pembimbing 1 yang telah memberikan 

bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini. 

5. Bapak Tarsim, S.Pi., M.Si., sebagai Pembimbing 2 yang telah memberikan 

gagasan, saran, dukungan moril maupun  materil dalam penulisan skripsi ini. 

6. Ibu Berta Putri, S.Si, M.Si, sebagai Penguji yang telah memberikan kritik dan 

saran dalam penelitian ini. 

7. Ibu Munti Sarida, S.Pi dan Bapak Moh Muhaemin, S.Pi, M.Si sebagai Dosen 

Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama kuliah dan 

pelaksanaan penelitian ini. 

8. Bapak Sugiyanto, S.P., sebagai Kepala Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) 

Purbolinggo, Lampung Timur dan semua staf yang telah mengizinkan dan 

mendukung pelaksaan penelitian.  

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

mendukung dalam pelaksanaan penelitian dan skripsi ini.  

10. Oriend, Sutan, Jhonatan, Noni, Dewa, Andika, Hasyim, Vivi, Selly, Edi, Aprian, 

Musani, Angga, Kang Hasym, Dwi Mulyasih, Heri, Rama, Revy, Yeni, Devira, 

Tutut dan semua sahabat-sahabatku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu yang 

telah memberikan semangat serta dukungan saat perkuliahan hingga penulisan 

skrispsi ini.  

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

satu persatu.  



12. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu, 

penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan serta dukungannya hingga 

selesainya penelitian dan penulisan skripsi ini. 

 

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha 

Kuasa 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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