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”Berhenti mengecam kegelapan nyalakan lilin. Ini negeri besar dan akan 
lebih besar. Sekedar mengeluh kegelapan tidak akan mengubah apapun, 

nyalakan lilin lakukan sesuatu” 
(Indonesia Mengajar) 

 
 

”Buku adalah jendela dunia tapi pintu dunia adalah persahabatan” 
(Alm Ayahanda tercinta) 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

PERSEMBAHAN 
 

 
Dengan penuh rasa Syukur Kepada Allah SWT, kupersembahkan karya sederhana ini kepada 

: 

 Ibu, alm ayah serta adikku tercinta yang tak pernah henti-hentinya memberikan 

semangat, bimbingan, serta doa yang senantiasa mengiringi setiap langkahku untuk 

kebahagian dan kesuksesanku. 

 Teman-teman seperjuangan. 

 Almamater Universitas Lampung. 



 

 
 
 

SANWACANA 
 
 

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

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH PERSENTASE 

PERGANTIAN AIR YANG BERBEDA DENGAN SISTEM FLOWTHROUGH 

TERHADAP PERTUMBUHAN BENIH CLOWNFISH (Amphiprion ocellaris)” 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. Bunda, alm ayah dan 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. Rara Diantari, S.Pi., M.Sc., sebagai Pembimbing Utama yang telah memberikan 

bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi. 

5. Berta Putri, S.Si., M.Si., sebagai Pembimbing Pembantu yang telah memberikan 

bimbingan, saran, dan dukungan moril dalam penulisan skripsi ini. 



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

mendukung dalam pelaksanaan penelitian dan skripsi ini.  

7. Sahabat-sahabatku, Prabowo Tri asmoro, S.pi, Rahmat yulianto (aan), Selvia 

Hermanto Pagar Alam (ndut), Angga Julian Dwi Prabowo (gajul), M farzuki, Aiqal, 

Evi Nila Dewi, Lik diansa yang telah memberikan semangat serta dukungan saat 

perkuliahan hingga penulisan skripsi ini. Ginanjar, Ardi, Tri agus saputra (ogie), 

Bintang, Beni, Panca, Supra, Tomang serta anak-anak sekret dan pengurus yang telah 

banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian.  

8. Teman-teman angkatan 2006, 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. 

 

                  Bandar Lampung,   Mei 2012  
       Penulis 
 

 

             Leo Tubagus 

 


