
 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan, 

rahmat, hidayah, serta segala nikmat yang tak terhingga.  Pada kesempatan ini, 

dengan segenap kerendahan hati dan rasa hormat, saya mengucapkan banyak 

terima kasih kepada: 

1. Bapak  Dr. Ir. Yafizham, M.S., selaku pembimbing pertama, yang telah 

memberikan motivasi, ide-ide cemerlang, bimbingan, dan pengorbanan selama 

penulis merencanakan, melaksanakan penelitian hingga penulisan skripsi ini 

berakhir.  

2. Bapak Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P., selaku pembimbing kedua, atas 

segala motivasi, ide dan bimbingan selama penulis menjalankan penelitian 

hingga penulisan skripsi ini berakhir. 

3. Bapak Dr. Ir. Agus Karyanto, M.Sc., dan  Bapak Prof. Dr. Ir Sutopo Ghani 

Nugroho, M. Sc (Alm)., selaku penguji atas segala petunjuk, saran, serta 

pengarahan dalam penulisan skripsi ini. 

4. Bapak Prof. Dr. Ir Sutopo Ghani Nugroho, M. Sc (Alm)., atas segala motivasi 

dan semangat yang diberikan kepada penulis semasa kuliah. 

5. Mama dan Papa yang telah mencurahkan segala kasih sayang, perhatian, do’a 

yang tulus, dan dorongan moril maupun materil di sepanjang hidupku ini. 



6. Ibu  Prof. Dr. Ir. Nanik Sriyani, M.Sc., selaku pembimbing akademik yang 

telah menuntun dan membimbing penulis selama menyelasaikan pendidikan di 

Universitas Lampung. 

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

Pertanian Universitas Lampung. 

8. Adik-adikku tercinta; Chelsia Federika, Cintya Okta Ferdita dan Ferdinand 

Chandra Dinata yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta motivasi 

yang penuh perhatian. 

9. Doni Keriahen Barus, S.P., atas kesabaran dan kesetiaanya dalam menemani, 

memberi semangat dan dorongan kepada penulis selama ini. 

10. Ayu Dwi Lestari, Indah Puspita Dewi, dan teman-teman angkatan 2010, atas 

semua kritik, saran, bantuan kalian sehingga penulisan skripsi ini berjalan 

dengan  lancar. 

 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

 

 

Bandar Lampung,   Agustus 2014 

Penulis 

 

 

 

 

Cindy Margaretha 

 


