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Bismillahirrohmanirrohim.

Alhamdulillahirobbill ‘alamin. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah

SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayah–Nya jugalah penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa

tercurah kepada Muhammad Rasulullah SAW, yang telah memberikan teladan

dalam setiap kehidupan, juga kepada keluarga, sahabat dan penerus risalahnya

yang mulia.
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bimbingan, masukan, arahan dan nasehat dalam penulisan skripsi.
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memberikan masukan, bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi.
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memberikan saran dan arahan dalam penulisan skrispi.
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4. Dr. Ir.Fembriarti Erry Prasmatiwi, M.S., selaku Ketua Jurusan Agribisnis

Fakultas Pertanian Universitas Lampung, atas nasehat yang diberikan.
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Universitas Lampung, atas nasehat-nasehat yang diberikan.

6. Kedua orang tuaku ayah dan ibu tercinta, Das’at Majid dan ibu Sutini Ghani,

yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan, tetesan keringatnya

yang merupakan suatu pengorbanan untukku.

7. Kakak pertamaku tercinta, Dedi Marhedi, kakak iparku Desi Astuti, kedua

adikku Beni Sanjaya, S.E., Darli Saputra, dan keponakanku tersayang Qonita

Salsabila serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas kasih sayang,

materi dan doanya yang selalu mengiringi langkah penulis untuk mencapai

keberhasilan.

8. Makmum hatiku Fatimah Azzahrah, S.Pd., atas taburan cinta dan kasih

sayangmu  telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan perhatian

serta memperkenalkanku dengan arti kehidupan, walaupun sering bertengkar,

tetapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan pernah tergantikan. Satu hal

yang ingin aku pastikan bahwa aku akan selalu menjadi yang terbaik dalam

mendampingimu.

9. Sahabatku Johan, Mahendra, Ayip, Nando, Andi, dan Hilman, yang selalu

ada di kala susah maupun senang, yang selalu membantu dan memotivasi jika

sedang terjatuh hingga mencapai gelar ini.

10. Teman-teman Kelompok KKN Desa Srimulyo: Zulfadli, Budi, Reni, dan

Okta, yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi.
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11. Teman-teman Jurusan Agribisnis angkatan 2008, terima kasih atas

kebersamaan, keceriaan, pengorbanan, semangat, dan suka duka yang telah

kita lalui bersama.

12. Seluruh kakak tingkat Angkatan 2006 dan 2007, serta seluruh adik tingkat

angkatan 2009, 2010, dan 2011, atas semangat dan dukungan selama

penulisan skripsi.

13. Seluruh Dosen Jurusan Agrbisnis, atas ilmu yang telah diberikan  selama

perkuliahan.

14. Seluruh staf dan karyawan kampus (mba Ayi, mas Kardi, mbak Iin, dan bang

Boim), atas bantuan yang diberikan selama ini.

15. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini yang

tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang

membutuhkan.  Akhirnya, penulis meminta maaf jika terdapat kesalahan dan

kepada Allah SWT penulis mohon ampun.
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