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Asslamualaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena penulis dapat

menyelesaikan skripsi berjudul “Produksi dan Laju Dekomposisi Serasah

Mangrove (Rhizophora sp.) di Desa Durian dan Desa Batu Menyan
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satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Jurusan Kehutanan

Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Shalawat dan salam penulis sampaikan

kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, dengan harapan di hari akhir

akan mendapatkan syafa’atnya.

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.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan saran berbagai pihak,
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hingga selesainya penulisan skripsi ini.



2. Bapak Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S., sebagai pembimbing kedua yang

telah sabar dan banyak memberi arahan, bimbingan, saran, dan nasehat

sehingga penulis dapat memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam skripsi

ini.

3. Bapak Dr. Ir. Samsul Bakri, M.S., selaku penguji utama yang telah

memberikan kritik dan saran serta pengarahan kepada penulis dalam

menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas

Lampung atas ilmu yang telah diberikan.

5. Bapak Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S., selaku Dekan Fakultas Pertanian
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pengumpulan data serta membantu memfasilitasi penelitian penulis.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka semua yang telah

diberikan kepada penulis. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun
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