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SANWACANA

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah

melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan

Skripsi dengan waktu yang telah ditentukan. Solawat serta salam selalu tercurah

kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi tauladan dan motovator terdahsyat

sepanjang zaman.

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Perikanan

(S.Pi.) pada Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas

Lampung. Skripsi yang dibuat berjudul “Pengaruh Periode Panen yang Berbeda

terhadap Kualitas Karaginan Kappaphycus alvarezii: Kajian Rendemen dan

Organoleptik Karaginan”, semoga dapat menambah khazanah keilmuan kita.

Penyusun menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih terdapat

kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatmya

membangun.  Dalam kesempatan ini penulis ungkapkan terimakasih yang tulus

dan ikhlas kepada:

1. Allah SWT. yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga

pelaksanaan Praktik Umum dan penyusunan laporan dapat terselesaikan

dengan baik.

2. Bapak Amir Toha dan ibu Sumiyati tercinta yang senantiasa memberikan

limpahan kasih sayang, dukungan dan doa terbaik untuk kelancaran urusan

kami.

3. Ibu Ir. Siti Hudaidah, M.Si., selaku Ketua Program Studi Budidaya Perairan.

4. Bapak Mahrus Ali, S.Pi., M.P., dan Berta Putri, S.Si., M.Si. yang telah

memberikan bimbingan dalam penyusunan Skripsi.
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5. Bapak Wardiyanto, S.pi., M.P. selaku penguji yang telah memberikan kritik

dan saran kepada penulis

6. Mamas-mamas (M. Nur Wahid, Bambang Rahmadi, Muzayin dan Yusuf

Effendi) beserta mba-mbakku yang senantiasa memberikan dukungan dan

perhatian untukku.

7. Murobbi tersayang beserta teman-teman penyempurna lingkaran kecil yang

senantiasa menguatkanku, berbagi ilmu ditengah padatnya rutinitas.

8. Teman-teman budidaya perairan 2010 yang telah membersamai perjuangan

untuk menggapai cita-cita.

9. Punggawa FOSI FP 11-12 dan 12-13 yang telah memberikan semangat,

dukungan dan warna indah untukku.

10. Anggota DPM-U KBM Unila 2013-3014, terimakasih untuk ukhuwah yang

terjalin.

11. Keluarga MBC, Khususnya Bidadari Sholiha, All Crew Kementerian

Pendidikan dan Kepemudaan serta adik-adikku KMB X BEM U KBM Unila

untuk semua pembelajaran dan kebersamaan.

12. Kakak-kakak dan adik-adik budidaya perairan yang telah memberikan

dukungan.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan

doa dan dukungan.

Penyusun berharap, semoga wacana ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin

Bandar Lampung, September 2015

Siti Basiroh


