
 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 

karunia-Nya yang  telah diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan 

skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Perikanan 

(S.Pi) pada program studi Budidaya Perairan, fakultas Pertanian, Universitas 

Lampung dengan Judul: Penapisan Bakteri Penghasil Enzim Amilase dari Usus 

ikan Gurame (Osprhonemus gouramy) di Laboratorium Budidaya Perikanan 

Fakultas Pertanian Universitas lampung. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi 

ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S, selaku Dekan Fakultas 

Pertanian Universitas Lampung. 

2. Ibu Ir. Siti Hudaidah, M.Sc. selaku Ketua Program Studi Budidaya 

Perairan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. 

3. Ibu Esti Harpeni, S.T, MappSc, selaku Dosen pembingbing I yang 

senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. 

4. Bapak Mahrus Ali, S.Pi, M.P, selaku  pembimbing II atas bimbingann, 

kritik dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini. 

5. Ibu Berta Putri, S.Si., M.Si, selaku dosen Pembahas atas segala saran dan 

bimbingannya. 

http://perikanan.fp.unila.ac.id/akademik/staf-pengajar/berta-putri-s-si-m-si/


 

6. Bapak Agus Setywan, S.Pi, M.P, selaku dosen pembimbing akademik atas 

bimbingan dan saran yang diberikan kepada penulis. 

7. Seluruh Dosen dan staf Tata usaha Jurusan Budidaya Perairan atas ilmu, 

bimbingan dan dukungannya selama ini. 

8. Kepada Abak dan Emak tercinta atas semua do’a, kasih sayang, perhatian, 

dukungan dan motivasi yang tiada henti tercurah kepada penulis demi 

kelancaran, keselamatan dan kesuksesan hingga penulis bisa sampai pada 

tahap ini. Berkat Abak dan Emak, satu titik dalam kehidupan ini dapat 

terlalui dengan banyak cerita. Skripsi ini kupersembahkan seutuhnya 

untuk kalian. Terima kasih kuhaturkan kepada Abak dan Emak tercinta. 

9. Dini (Uni ‘Ndut), Ami, adek Reyno terima kasih atas do’a , bantuan dan 

dukungan yang tak pernah terhenti diberikan penulis dalam keadaan 

apapun. Kita empat bersaudara yang tak akan pernah lekang oleh waktu, 

dan mampu bertahan untuk membangun impian keluarga. 

10. Anak Ikan Autis (kakak Mega, Adek I’o, Adek denis, Bibik Yuni, Dian 

‘Ndut) terima kasih atas semua persahabatan. Keautisan, bantuan, 

dukungan, kritik, saran, suka cita, kegembiraan, dan kesedihan yang kita 

rasakan bersama selama kuliah dan kehidupan ini berlangsung. Semoga 

persahabatan serta kekeluargan kita tak pernah hilang dan tak terhalang 

oleh jarak dan waktu. 

11. Ayah  ‘icha,  etek Yus, icha, Dila, Tia, Nenek, Uncu, Ba’angah, Pak etek, 

etek syaf, Umi, dan semua keluarga besar  terima kasih atas do’a, 

dukungan, bantuan, saran, dan nasihat yang telah banyak diberikan kepada 

penulis. 



 

12. Semua anak Ikan 2009 (uty, muarif, ika, tari, karina, agus ‘culik, sandi, 

tomang, bintang, supra, indah, eni, ayu, ainul, linda, aya, anggun, rina, uus, 

rido, panca, nuron, mufit, beni, supra, rahmat, okta, ogi, ika, dan dian puja) 

dan seluruh keluarga BDPi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima 

kasih banyak atas bantuan dan kerjasamanya. Juga telah menjadi keluarga 

dan teman yang baik selama ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, 

semoga apa yang telah dihasilkan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

kemajuan ilmu pengetahuan. 
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