
 

 

SANWACANA 

 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Kandungan Lemak Total (Crude Lipid)  Nannochloropsis sp. Pada Fotoperiode 

Yang  Berbeda”.  Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad 

SAW yang selalu menjadi suri tauladan bagi kita. 

 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam pelaksanaan 

penelitian dan penyelesaian skripsi, yaitu kepada : 

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kekuatan dan kesabaran hati 

kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

2. Bapak dan ibu yang telah membesarkan, mendidik, memberi kasih sayang, 

nasihat, dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis. 

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S., selaku Dekan Fakultas 

Pertanian Universitas Lampung. 

4. Ibu Ir. Siti Hudaidah, M.Sc., selaku Ketua Jurusan Budidaya Perairan. 

5. Ibu Rara Diantari, S.Pi. M.Sc., selaku dosen Pembimbing Utama yang telah 

membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis selama penyelesaian 

skripsi. 



6. Bapak Ir. Suparmono, M. T. A. selaku dosen Pembimbing Akademik dan 

Pembimbing Kedua yang telah membimbing dan  memberikan nasihat 

kepada penulis selama penyelesaian skripsi. 

7. Bapak Moh Muhaemin, S. Pi., M. Si. selaku Dosen Penguji yang telah 

memberikan saran bagi kesempurnaan skripsi. 

8. Seluruh dosen Jurusan Budidaya Perairan dan Karyawan (Mas Bambang) 

atas dukungan yang diberikan. 

9. Seluruh pihak BBPBL Hanura Lampung, khusus di lab Zooplankton  Pak 

Agus, Ibu Yus, Ibu Valen dan mb Ika terima kasih atas masukan dan 

dukungan selama penelitian di balai. 

10. Teman-teman seperjuangan :Aiqal, Desi, Dijar, Rio, Leo Bambang, Belly, 

Arif, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang 

diberikan. 

11. Teman - teman angkatan 2006, Kakak-kakakku angkatan 2004, 2005 serta 

adik-adik tingkat 2007 – 2011 terimakasih atas dukungan yang telah 

diberikan. 

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas doa dan 

dukungan kepada penulis.          

 

Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan 

bagi kita semua. Amin. 
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