
 
 

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Pemberian Senyawa 

Taurin Pada Pakan Alami Dan Pakan Komersil Terhadap Pertumbuhan Ikan 

Gurami (Osphronemus gouramy)” yang merupakan syarat untuk mendapatkan 

gelar Sarjana Sains pada Jurusan Biologi Universitas Lampung.  

Penyelesaian tugas akhir ini melibatkan banyak pihak yang telah membantu 

penulis, untuk itu dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda H. Andrea Salim, S.E dan Ibunda Hj. 

Siti Astuti atas segala kasih sayang, pengorbanan, serta doa yang tiada 

hentinya selalu mengiringi langkah penulis selama ini. 

2. Ibu Endang Linirin Widiastuti, Ph.D., selaku pembimbing 1, atas segala 

bimbingan, saran, bantuan, dan motivasi yang begitu besar dalam 

penyelesaian tugas akhir ini. 

3. Bapak Drs. M. Kanedi, M.Si., selaku pembimbing 2 atas segala bimbingan, 

saran dan arahannya dalam penyelesain tugas akhir ini.  

4. Ibu Prof. Ida Farida Rivai, selaku pembahas atas segala saran dan arahannya 

dalam penyelesaian tugas akhir ini.  



 
 

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

Unila atas nasihat dan bimbingannya. 

6. Bapak Drs. Suratman Umar, M.Sc., selaku pembimbing akademik atas 

segala nasihat, bimbingan dan arahanya selama ini. 

7. Bapak Prof. Suharso, Ph.D, selaku dekan FMIPA Unila atas dukungannya. 

8. Seluruh staf dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu, para 

pendidikku atas segala ilmu, wawasan, nasihat yang telah diberikan selama 

ini. 

9. Kakak-kakakku, Bahtraman, Amd. dan  Redho Sutanto, S.E atas segala 

dukungan, doa, dan kasih sayang selama ini. 

10. Sahabat kecilku sampai sekarang, Dina Ramadhani, S.K.M, dan Ajeng 

Diah, S.Psik atas segala dukungannya, doa, dan motivasi yang selalu datang 

tiba-tiba. 

11. Sahabat keluarga terbaik yang selalu ingin berbagi untuk segala tawa, 

kesedihan, air mata, serta kecerian selama ini “AUCE” Melani Pakpahan, 

Heti,  Tia Indrawati Kesuma, Wida Witriani,  Selvi Marcellia, Akmalia 

Rahmani,  Monica Sapitri atas seluruh kasih sayangnya dan semangatnya.  

12. Seseorang yang selalu membuat hari-hariku berwarna, Sisrinaldi Pratomo, 

S.IP, atas segala doa, semangatnya dan kasih sayangnya. 

13. Keluarga Biologi 2009, Timor, mas Arji, Aris lekmin, Febri, Andes, 

Erangga tomang, Ari tante, Mukhlis, Dedi, Mustika muce, Septi mami, 

Riska, Septiya Reni, Annisa icha, Arini noy, Dita, Indah Putri, Fajar udin, 

Bertha Wina, Cyntia, Septria, Indah, Fatimah imeh, Nia, Eka, Tia HZ, 



 
 

Sitinur Eka, Dwi, Supini, Feni, Garnis, atas segala kebersamaan, 

perjuangan, dan dukungan selama ini. 

14. Seluruh keluarga Biologi 2005-2012 atas kebersamaan selama ini.   

15. Kak Ali, kak Pius, mba Nunung serta bu Ambar atas segala bantuannya 

selama ini. 

16. Bapak Surya dan Bapak Amral staf BBPBL atas segala informasinya dalam 

pembuatan pakan ikan.. 

17. My Silver and Blacky  yang tidak ada saingannya dengan yang lain, we 

have finished. 

18. Mas yanto atas segala bantuannya selama ini. 

19. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

 

Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dalam tugas akhir ini.  Semoga 

tugas akhir ini dapat memberikan manfaat.  Semoga Allah SWT membalas 

kebaikan semua pihak yang telah membantu penyelesaian tugas akhir ini.  

 

Bandar Lampung, 17  Mei 2013 

Penulis 

 

Serli Widyasti 


