
SANWACANA 
 

  

 

 

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  Penulis memberi judul 

skripsi ini  ” Pengaruh Jarak Lampu Neon Terhadap Pertumbuhan Tanaman 

Kailan (Brassica oleraceae) Dengan Sistem Hidroponik Sumbu (Wick System) Di 

Dalam Ruangan (indoor)”.  Shalawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada 

kekasih sejati yaitu Muhammad saw, semoga keluarga, sahabat, dan para 

pengikutnya mendapatkan syafaatnya kelak di hari pembalasan.  Skripsi ini 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Teknologi Pertanian 

pada Jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung.  Dalam penulisan skripsi ini 

penulis banyak menerima bantuan, bimbingan,dan dukungan dari berbagai pihak.  

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada: 

 

1. Bapak Dr. Ir. Sugeng Triyono, M.Sc., selaku pembimbing I yang telah banyak 

membantu, membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran kepada 

penulis dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini. 

2. Ibu Cicih Sugianti, S.TP.,M.Si., selaku pembimbing II sekaligus pembimbing 

akademik yang telah banyak membantu, membimbing dengan cermat, penuh 

kesabaran, mengarahkan, dan memberi nasihat kepada penulis. 



3. Bapak Dr. Ir. Agus Haryanto, M.P., selaku pembahas sekaligus ketua jurusan Teknik 

Pertanian yang telah memberikan arahan, saran, masukan sebagai perbaikan 

selama penyelesaian skripsi ini. 

4. Bapak Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., selaku Dekan Fakultas Pertanian, 

Universitas Lampung yang telah membantu dalam administrasi skripsi ini. 

5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Teknik Pertanian yang telah memberikan penulis 

dengan berbagai ilmu yang bermanfaat. 

6. Ayah dan Ibu tercinta, (Wagiman dan Siti Munawaroh), yang selalu memberikan 

kasih sayang, motivasi dalam bentuk moral maupun material dan untaian doa 

yang tiada terputus untuk keberhasilan penulis. 

7. Teman-teman keluarga TEP’11 yang telah menjadi teman seperjuangan dan 

pemberi motivasi selama ini. 

8. Keluarga besar Teknik Pertanian dan seluruh civitas akademi. 

Semoga Allah swt. selalu memberikan balasan yang lebih besar untuk Bapak, Ibu dan 

teman-teman semua. Hanya ucapan terimakasih dan doa yang dapat penulis berikan. 

Kritik dan saran selalu terbuka untuk menjadi kesempurnaan skripsi ini. Semoga 

skripsi ini bermanfaat untuk kemajuan pertanian, khususnya Teknik Pertanian. 

Bandar Lampung, 14 Desember 2015 
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