
 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas anugerah, rahmat serta 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  Skripsi dengan 

judul “Uji Daya Hasil Beberapa Galur Kedelai (Glycine max[L.] Merill) Hasil 

Persilanagan Wilis dan Mlg 2521” yang merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Universitas Lampung. 

 

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Orang tuaku, Papa dan Mama, serta kakak – kakak penulis: Adisti Anggi 

Iranti, S.P., dan Irma Sari, S.E., atas dukungan moral maupun material serta 

doa dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis. 

2. Dr. Ir. Nyimas Sa’diyah, M.P., selaku Pembimbing Utama dan pembimbing 

akademik yang telah memberikan perhatian, pemikiran, dan bimbingan yang 

membangun selama penulis melakukan perkuliahan, penelitian, dan 

penyelesaian skripsi. 

3. Dr. Ir. Maimun Barmawi, M.S.,selaku Pembimbing kedua yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan, saran, kritik, semangat, pengalaman dan 

kesabaran yang tak terhingga saat membimbing dalam penelitian ini.. 

4. Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P., selaku Penguji yang telah memberikan 

pengarahan, memberikan ilmu pengetahuan, kritik, dan saran dalam proses 



penyelesaian skripsi ini dan selaku Ketua Jurusan Agroteknologi Fakultas 

Pertanian Universitas Lampung. 

5. Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S., sekalu Dekan Fakultas Pertanian 

Universitas Lampung. 

6. Teman-teman satu penelitian Cristian Raymond, Noviaz Adriani, Aulia 

Meydina, , Riza Aprianti, Tety Maryenti, Nidya Wanda, Nurul Aslichah, dan 

Dimas Nugroho yang telah  terlibat dalam penelitian dan memberikan 

masukan dalam pembuatan skripsi ini.  

7. Sahabat dan teman yang membantu dalam penelitian ini Rcatur, 

Andhimaryno, Mustika, Fajrin, yunus, Dian s, Rubi, Echa, Dian,  Yulinda, 

Arisha, Desi, Iin, Satria, Viany, gorendva dan the actor terima kasih atas 

motivasi, kebersamaan, keakraban, kebahagiaan dan duka yang selama ini 

selalu dilalui bersama. 

8. Serta teman – teman seluruh agroteknologi yang telah ikhlas membantu 

Penulis dalam penyelesaian skripsi.  

Penulis menyadari bahwa skripsi masih belum sempurna karena kesempurnaan 

hanya milik ALLAH, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan orang lain 

yang membacanya. 
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