
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Puji dan rasa syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH S.W.T. Tuhan Yang 

Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Skripsi ini dapat terselesaikan. 

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad S.A.W. 

yang selalu menjadi suri tauladan terbaik bagi umat manusia. 

 

Dalam proses penyusunan skripsi berjudul “KAJIAN PENGARUH EKSTRAK 

BIJI KEMBANG SUNGSANG (Gloriosa superba L.) TERHADAP 

PERTUMBUHAN TANAMAN SAWI (Brassica juncea L.)” ini tidak terlepas 

dari dukungan dan motivasi berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis dengan tulus 

mengucapkan terimakasih kepada : 

 

1. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan do’a dan dukungan 

moril pada penulis serta cintanya yang tiada putus-putus.  Semoga 

ALLAH S.W.T. senantiasa memberikan keberkahan, rahmat, ridho, dan 

kasih sayangnya kepada Ayah (Mahdi) dan Mamak (Lailita).  Beserta 

ketiga kakak ku Rubi Salam, Dedi Wijaya, dan Rudi Jailani serta kedua 

keponakan ku tercinta Keenan, Alisa, dan keponakan perempuan ku yang 

baru dilahirkan yang menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 



2. Ibu Dra. Eti Ernawiati, M.P., selaku Pembimbing I yang telah banyak 

memberikan masukan dan arahan kepada saya dengan sabar sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. 

3. Ibu Rochmah Agustrina, Ph.D., selaku Pembimbing II yang telah 

memberikan masukan, saran, dan bimbingan sehingga saya dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. 

4. Ibu Dr. Endang Nurcahyani, M.Sc. selaku pembahas yang telah 

memberikan masukan dan sarannya kepada saya selama proses pembuatan 

skripsi ini berlangsung. 

5. Bapak Wawan Abdullah Setiawan, M.Si., selaku Pembimbing akademik. 

6. Ibu Dra. Nuning Nurcahyani, M.Sc., selaku Ketua Jurusan Biologi. 

7. Bapak Prof. Suharso, Ph.D., selaku dekan FMIPA Universitas Lampung. 

8. Serta teman-teman ku angkatan 2011 dan adik-adik tingkat ku yang 

tercinta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak 

memberikan bantuan dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian saya. 

Thanks guys. 

 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam 

penyusunan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, namun sedikit 

harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna serta bermanfaat 

bagi kita semua. Aamiin. 

 

Bandar Lampung, 11 Desember 2015 
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