
 
 
 
 
 
 

SANWACANA 

 

 

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat 

rahmat dan ridhoNya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ 

Pengaruh Pelukaan Fisik Buah Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia Swingle) 

Terhadap Kandungan Klorofil dan Aktivitas Enzim Dehidrogenase Selama 

Proses Pematangan”. 

Dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini, ada sedikit halangan dan rintangan 

yang penulis hadapi, akan tetapi berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak 

maka akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini 

penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Ir. Zulkifli, M.Sc. selaku pembimbing pertama atas bimbingan, 

saran, nasehat, dukungan, ilmu, dan kritik yang telah diberikan mulai dari 

awal penelitian hingga skripsi ini terselesaikan. 

2. Ibu Dra. Ellyzarti, M.Sc. selaku pembimbing kedua atas nasehat, 

bimbingan, saran, kritik dan dukungan yang telah diberikan selama proses 

penulisan skripsi ini hingga selesai. 

3. Ibu Dra. Martha Lulus Lande, M.P. selaku pembahas atas saran, kritik, 

ilmu dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

4. Bapak Dr. M. Kanedi, M.Si. selaku Pembimbing Akademik atas masukan, 

saran, dan dukungan yang diberikan pada penulis mulai dari awal kuliah 



hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya di Universitas 

Lampung ini. 

5. Ibu Dra. Nuning Nurcahyani, M.Sc. Selaku Ketua Jurusan Biologi FMIPA 

Universitas Lampung. 

6. Bapak Prof. Suharso, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

7. Bapak dan Ibu dosen berserta staf Jurusan Biologi FMIPA Universitas 

Lampung atas ilmu dan pengalaman  yang telah diberikan kepada penulis. 

8. Kepada yang tercinta Bak dan Emak, Ananda persembahkan skripsi ini 

sebagai rasa hormat dan sayang ananda sepanjang masa atas jerih payah 

dan tanggung jawab dalam mendidik ananda. Doa ananda semoga karya 

ananda ini memberikan kebanggaan dan kebahagiaan bagi Bak dan Emak. 

9. Keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan moril dan 

semangat yang tidak ada hentinya. Terima kasih khususnya untuk Ayuk 

Prima Suliaty (Alm), Bram, Serli, Neknang, Kak Kam, Yuk Deti dan 

seluruh keluarga besar yang tidak dapat ditulis satu persatu. 

10. Teman-teman dan kakak tingkat yang senasib seperjuangan dan satu 

bimbingan Arin, Riski, Indah, Bhakti, Lian, kak Riyan, kak Badri, 

semangat terus untuk kita semua. 

11. Untuk seseorang yang pernah memberikan arti kesabaran, arti sebuah 

kehilangan dan arti sebuah kerinduan. 

12. Untuk teman-teman seangkatan, bhakti, lian, gita, nita, nunu, rohman, 

miswandi, koko, ndrue, pius, anton, mika, eca, tria, anjar, desi, lia, wiwik, 

dora, ana, mara, eka, dwi, diah, zahra, ratna, iik, ovy, tika, heni, mpud, 



ayu, nina, ara, gina, muti, suci, nuria, oca, eni terima kasih untuk 

semuanya. Semoga kita semua menjadi orang yang berguna sukses dunia 

akhirat. 

13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

14. Almamater tercinta Universitas Lampung. 

 

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah mereka 

berikan. Dan semoga skripsi bermanfaat bagi kita semua. 
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