
 

 

 

SANWACANA 

 

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa mencurahkan nikmat dan rahmat-

Nya dan shalawat salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. 

 
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. Wab Abbas Zakaria, M.S., selaku Dekan Fakultas Pertanian 

Universitas Lampung. 

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

Universitas Lampung 

3. Bapak Ir. Suparmono, M.T.A. Pembimbing Akademik (PA) serta sebagai 

Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan saran yang bermanfaat 

kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung dan 

dalam penulisan skripsi ini. 

4. Ibu Esti Harpeni, S.T., MAppSc. Selaku Pembimbing Utama yang telah 

membimbing, dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan 

keikhlasan yang kemudian menjadi motivasi bagi penulis untuk terus 

bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Berta Putri, S.Si., M.Si., selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak 

memberikan nasehat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 



6. Seluruh Dosen dan Karyawan (Mas Bambang) Jurusan Budidaya Perairan 

Unila, atas dukungan dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis. 

7. Keluarga Besar balai Benih Ikan Hias Natar, terima kasih atas bantuan dan 

dukungan yang diberikanselama penelitian. 

8. Abi wa Ummi tercinta, terima kasih atas do’a, kasih sayang dan pengorbanan 

yang sudah diberikan. Tiada pengorbanan setulus pengorbanan abi dan ummi 

di dunia ini tak pernah kalian harapkan satu balasan pun dari ribuan 

pengornana yang telah terukir dalam diriku. Semoga Allah S.W.T. 

memudahkan jalan abi wa ummi untuk menuju Syurga yang sudah dicita-

citakan. Aamiin ya robbal’alamiin.. 

9. Seluruh keluarga besarku kakak-kakaku dan adik-adikku tak terkecuali, 

berribu terima kasih kuucapkan atas do’a, dukungan moral dan nasihat, serta 

pengorbanan yang sangat luar biasa. Pengorbanan yang tak akan sanggup 

untuk ku balas. Semoga Allah S.W.T. akan membalasnya dengan yang lebih 

baik serta menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah 

warohmah. 

10. Kepada “guru spiritual dan kepada teman-teman pekanan” yang senantiasa 

membimbing dan mengingatkanku untuk senantiasa istiqomah dalam beramar 

ma’ruf nahi munkar. Semoga pertemuan kita tidak terputus oleh usia, namun 

akan berhujung di Syurga yang hakiki. 

11. Sahabat-sahabat terbaikku semuanya special to Jo_jo, Mo_mo, dan Agung 

Kurniawan, semoga Rahmat Allah akan senantiasa menyatukan hati kita 

walaupun mungkin kita akan terpisah oleh jarak. Kebersamaan kita akan 

abadi. 



12. Rekan-rekan  mahsiswa Budidaya Perairan untuk semua angkata wabil khusus 

angkatan 2006, saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuan teman-teman 

semua, semoga kita akan sukses bersama. Aamiin.. 

13. Kepada teman-teman seperjuangan di jalan dakwah khususnya di FOSI FP 

dan BIROHMAH Unila serta rekan-rekan Aktivis Dakwah Kampus lainnya, 

tetap semangat dan terus bekerja. Semoga Allah akan menggantikan kita 

dengan generasi-generasi Qur’ani yang lebih baik. 

14. Rekan-rekan yang ada di “gedung putih” semoga kita tetap menebar manfaat 

dengan berolahraga. Dan tetap “bugar sepanjang usia”. 

15. Teman-teman yang ada di IKAM LAMTIM, FPM2KB, dan DPMU KBM 

UNILA 2010/2011 saya ucapkan terima kasih atas pengalaman-pengalaman 

yang sudah di bagi, semoga apa yang sudah kita lakukan akan memberikan 

perubahan yang lebih baik. 

16. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu saya ucapkan terima 

kasih sebanyak-banyaknya.  

Teriring harapan dan do’a semoga Allah SWT membalas dengan yang lebih baik 

kepada penulis dan semoga hasil penelitian yang jauh dari sempurna ini 

bermanfaat bagi banyak pihak. Aamiin. 
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