
 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, hidayah 

serta nikmat sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penelitian dan 

penulisan skripsi berjudul “Uji Keefektifan Herbisida Atrazin, Mesotrion, dan 

Campuran Atrazin+Mesotrion terhadap Beberapa Jenis Gulma” dengan 

baik.  Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih 

setulus-tulusnya kepada :  

1. Bapak Ir. Dad R.J. Sembodo, M. S., selaku pembimbing utama yang telah 

memberikan kesempatan dan dengan sabarnya memberikan dorongan, 

pengarahan, dan saran yang sangat bermanfaat. 

2. Bapak Ir. Herry Susanto, M. P., selaku pembimbing kedua dan Bapak Ir. 

Hermanus Suprapto, M. Sc., yang telah memberikan arahan, pengetahuan, 

bimbingan, kesabaran, dan saran selama menyelesaikan skripsi ini. 

3. Bapak Ir. Sugiatno, M. S., selaku dosen pembimbing akademik atas segala 

bimbingan kepada penulis selama melaksanakan kegiatan perkuliahan. 

4. Kedua orangtua tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril dan 

materil serta do’a yang selalu terucap demi kelancaran dan keberhasilan 

penulis dalam proses perkuliahan. 



 

 

 

 

5. Kakak-kakak ku yang memberikan dukungan semangat, moril, dan materil 

bagi penulis selama ini dan keponakan tersayang yang selalu memberikan 

keceriaan. 

6. Kak Nico, Mbak Anggi, Mbak Eka, dan Mbak Rara atas bimbingan selama 

penulis melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini. 

7. Teman-teman seperjuangan Mbak Lia, Anissa dan Mustajab yang telah 

bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis selama di laboratorium 

ilmu gulma tercinta serta Eko Andrianto yang sebelumnya sempat terlupakan. 

8. Teman-teman agroteknologi kelas A dan agroteknologi 2010 yang telah 

mengisi hari-hari selama penulis berada di kampus. 

9. Serta kepada rumahku yang selalu menunggu aku yang nakal ini untuk 

pulang. 

Semoga Allah SWT membalas setiap bantuan yang telah diberikan dengan 

balasan yang lebih baik.  Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari 

sempurna, oleh karena itu penuli menerima saran dan kritik yang bersifat 

membangun agar skripsi  ini menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi semua pihak. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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