
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Alhamdulillahi Robbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., 

atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Uji Efikasi Ekstrak Polar Daun Gamal (Grilicidia maculata Hbr.) 

Terhadap Hama Penggerek Batang Lada (Lophobaris piperis Marsh.).”  

 

Dengan selesainya skripsi ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesarnya kepada: 

1. Ibu Nismah Nukmal Ph. D. selaku Pembimbing I  yang telah sangat sabar 

membimbing, memberi masukan, perhatian dan semangat kepada penulis 

selama penulis melakukan dan menyelesaikan proses pembuatan skripsi.  

2. Bapak Drs. Suprapto, S.U. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, 

memberi masukan, semangat dan membantu penulis selama proses 

pembuatan skripsi. 

3. Ibu Dra. Nurul Utami M.Sc. selaku Pembahas yang telah memberi 

masukan, kritik dan saran yang membangun kepada penulis selama proses 

pembuatan skripsi. 

4. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi yang telah mendanai penelitian ini 

melalui proyek Hibah Strategis. 

5. Bapak Dr. H. Sutyarso, M.Biomed selaku Dekan FMIPA Universitas 

Lampung. 



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

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam serta selaku Pembimbing 

Akademik atas doa, dukungan, canda tawa dan semangatnya selama 

penulis menimba ilmu.  

7. Ibu Dra. Endah Setyaningrum, M.Biomed selaku Sekretaris Jurusan atas 

nasehat, dukungan dan perhatiannya selama perjuangan penulis dalam 

menyelesaikan skripsi.  

8. Mama dan Papa tersayang yang tak pernah berhenti mendoakan dan 

memberi nasehat dan dukungan berupa moril maupun materi untuk penulis, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

9. Kakakku Thomas Julianto dan adikku Dimas Hardy Purnomo dan sepupu - 

sepupuku serta keluarga besar Mathijsen dan Mursalin atas doanya dan 

dukungannya. 

10. Teman-teman sepenelitian Adhy, Uky, Yuries dan Diah, teman – teman 

kampus Bagas, Cherly, Dewi, Dini, Tira, Luluk, Mey, Retno, Noni, Yeni, 

Zumual, Andes, Danang, Ikha, Debi, Pratika, Nanda, Tyo, Bobby, Gina, 

Nensi dan Indah yang selalu ada saat suka duka atas kerja sama, kritikan 

dan nasehatnya selama kuliah. 

11. Bapak Suroso, Bapak Lukito dan Ibu Lukito atas nasehat, saran dan 

bantuannya selama pengambilan hama. 

12. WADYA BALAD HIMBIO angkatan 2003 - 2007 atas kebersamaannya 

selama penulis di kampus. 

13. Segenap dosen dan para karyawan FMIPA Unila yang telah memberikan 

ilmu dan kemudahan kepada penulis selama proses akademik dan 



almamater tercinta serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan 

namanya satu-persatu, yang telah dengan tulus membantu penulis selama 

penulis melakukan proses pembuatan skripsi ini. 

 

 

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

 

Bandar Lampung,  2010    

   

Martina Dwi Atika 


