SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT Rabb Semesta Alam. Tuhan
Yang Maha Berkehendak atas sesuatu. Karena nikmat-Nya pulalah akhirnya
dengan waktu yang sudah memasuki injury time, akhirnya penulisa dapat
menyelesaian penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada
Nabi Besar Muhammad, Rosulullah SAW. Seorang pejuang sejati, yang dengan
harta, jiwa dan raganya ia sebarkan keindahan dan cahaya Islam keseluruh
semesta alam.
Skripsi yang berjudul ”Pengaruh Aplikasi Spora Isolat Fungi Tanah Pada Media
Tanah Steril Terhadap Peningkatan Kadar N, P, K Tanah” disusun sebagai salah
satu syarat meraih gelar Sarjana Sains pada Jurusan Biologi, Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. Tak lupa bimbingan, arahan,
semangat, dan motivasi yang penulis dapatkan menjadi dorongan tersendiri agar
segera menuntaskan salah satu tugas akademik dan tugas seorang anak yang
berharap akan ridho dari orang tuanya. Atas bantuan dan “gotong royong”nya
dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis ingin menghaturkan
terimakasih yang tiada terhingga kepada:
1. Bapak Dr. H. Sutyarso, M.Biomed selaku Dekan Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung

2. Bapak Drs. Bambang Irawan, M.Sc selaku Ketua Jurusan Biologi FMIPA dan
sebagai Pembimbing I yang telah bersedia memberikan bimbingan dan
pengarahan dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Tundjung Tripeni H., M.S selaku pembimbing II atas bimbingan,
pengarahan, dan nasihat - nasihat berharga tentang mesti fokusnya
penyelesaian skripsi ini, Terimakasih pula atas pengayaan pemikiran lewat
diskusi-diskusi kecil mengenai kondisi kekinian disela proses bimbingan.
4. Ibu Dra. Sri Wahyuningsih, M.Si selaku dosen pembahas dan penguji utama
yang telah memberikan saran dan masukannya dalam rangka penyempurnaan
skripsi ini.
5. Bapak Drs. Marizal Ahmad, M.S dan Ibu Dra. Endah Setyaningrum,
M.Biomed sebagai pembimbing akademik atas bimbingan, nasihat, dan
motivasi yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Seluruh dosen Biologi atas ilmu yang diturunkan kepada anak didikmu. Juga
atas pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang diberikan. Ibu Ambar serta
seluruh staff akademik dan staff kemahasiswaan.
7. Sosok yang telah melahirkanku dan mengenalkanku dengan dunia dan
mengajari aku bagaimana melaluinya dengan kesabaran. Emak… Terimakasih
banyak atas semua pengorbanan yang telah engkau lakukan. Terimakasih atas
semua Do’a dan dukungannya…. Emak… Ana Sayang Emak…..
8. Sosok yang telah mengajarkan keadilan, ketegasan, kekuatan dan keuletan
kepada diri ini… Bapak… terimakasih atas do’a, dukungan, nasihat atas Izin
yang diberikan atas semua pilihan hidup yang kujalani…

9. Ibu dan Abah… orang tuaku… atas semua perhatian, pengertian, rasa kasih
dan sayang… semoga Allah memberikan balasan terindah atas semua yang
telah Ibu dan Abah lakukan
10. Kakak - Kakakku tercinta Kak Supri, Kak Gun, Mb Ani dan Mb Yuli atas
bantuan, Motivasi, nasihat selama adikmu ini menjadi mahasiswa. Entah bisa
tergantikan atau tidak....
11. Adik - adikku, Wahmi Rodiah “Amie” atas perhatian, bantuan dan rasa
sayangmu padaku…. Bayin, Hasan dan iqoh atas pengertian, kehangatan kasih
sayang yang telah dank an kita bina selalu.
12. Teman – teman Biologi ’03 : Nanda, Wida, Tihat, Lian, Cik Mugo, Evi,
Wulan, Dita, Santi, Okta atas perhatian dan bantuan dan kebersamaannya.
13. Adik – adik Biologi ’04 – 09 Aiz, kukur, maria, laila, dewi, Nur, Eka, Yuli
dan Indah terimakasih atas bantuannya.
14. Orang – orang yang menjadi motivasi untuk menjalani hidup ini, dengan
cintanya ia arahkan diri ini menjadi manusia yang tau siapa dirinya Mb Atun,
Mb Ani, Mb Diah, Mb Erna, Mb Dina, Mb Asih, Mb Dahlia, Mb Suci, Mb
Yuyun, Mb Dewi AJ, Mb Dewi M.
15. Teman – teman perjuangan di FKAR ( Generasi Biru ) yang tak tergantikan
oleh apapun jua. Jazakumullah atas segalanya yang telah dikorbankan untuk
diri seorang “Ana” semoga persaudaraan yang kita bina selama ini menjadi
bekalan diri kita untuk mencapai Jannah-Nya amin.
16. Teman – teman KBDS ( Keluarga Besar Dakwah Sekolah ) yang tidak
mungkin kusebutkan satu – persatu… jazakumullah akhsanul jaza atas
semangat dan bantuan yang telah diberikan selama ini. Khusus untuk TKS

SMAN 7 : kalian adalah catatan indah untuk hidupku. Adik – adiku “Rohis
SMAN 7” Desis, Zulaika, Reny, Yanah, Ita, Nurul, Fajar, Tantri, Dian, Pipit
dll atas semua perhatian, do’a dan dukungannya.
17. Sosok – sosok yang mengisi hari – hariku, penuh inspirasi, membagi rasa
sayangku, membagi sama perhatianku, dengan mereka ku berusaha menjadi
Murobbi terbaik yang pernah mereka miliki… atas semua do’a, kerelaan,
dukungan dan bantuan yang telah kalian berikan…
18. Keluarga “Poso 5” yang ana sayangi… Amak, Ayah, Ni midah, Ni nun, Bune,
Tika, Fitri, Iyet atas cinta dan kasih yang telah dipersembahkan hingga ku
bahagia menjadi bagian dari keluarga ini…
19. Untuk Calon Saudariku Di Syurga Sana “Eci” Jazakillah Khoiran Katsir atas
semua pengorbanan, atas semua perhatian, atas semua lelah payah, atas semua
do’a dan atas semua cinta yang kau hadirkan diperjalanan kebersamaan kita.
20. Spesial untuk Suamiku yang kucintai karena Allah… tak mampu ku
ungkapkan dengan kata – kata apa yang telah engkau berikan, apa yang telah
engkau korbankan untukku mas…. dari semuanya ku tau bahwa kau begitu
memperhatikan diriku… Semoga Cinta yang kita Bina menghantarkan kita Ke
SyurgaNya….. hingga kekal abadi selamanya… amin.
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