
SANWACANA

Asslamualaikum Wr.  Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, shalawat teriring salam kepada junjungan Nabi

Besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, atas izin-Nya penulis dapat

menyelesaikan penelitian yang berjudul ”Keanekaragaman Jenis Burung di

Kawasan Budidaya Desa Fajar Baru Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten

Pringsewu" skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Kehutanan pada Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan

oleh keterbatasan yang ada pada penulis.  Oleh karena itu, kritik dan saran yang

membangun sangat diharapkan guna langkah penulis berikutnya yang lebih baik.

Namun terlepas dari keterbatasan tersebut, penulis mengharapkan skripsi ini akan

bermanfaat bagi pembaca.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan

kemurahan hati dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini

perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Bainah Sari Dewi, S.Hut, M.P. Sekertaris Jurus Kehutanan

Fakultas Pertanian sekaligus sebagai pembimbing yang telah memberikan

pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis mulai dari awal

penyusunan proposal penelitian sampai skripsi ini terselesaikan.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S. Rektor Universitas Lampung

sekaligus sebagai pembahas yang telah memberikan pengarahan, bimbingan

dan petunjuk kepada penulis mulai dari awal penyusunan proposal penelitian

sampai skripsi ini terselesaikan.



3. Bapak Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si. Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas

Pertanian Universitas Lampung sekaligus selaku dosen penguji atas saran dan

kritik yang telah diberikan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

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

Pertanian Universitas Lampung.

5. Teruntuk kedua orang tua penulis (Nasib Barlian (Alm) dan Masnun atas tetes

keringat dan perjuangan serta yang selalu berdoa untuk keberhasilan penulis

serta kakak-kakak tercinta. Terima kasih atas bimbingan, nasehat, dan teguran

kepada penulis serta kasih sayang yang selalu membuat penulis bersemangat.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka semua yang telah

diberikan kepada penulis. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun

untuk kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat

bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Agustus 2015

Rahmadi Pamungkas


