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SANWACANA 

 

Alhamdulillahirobbil „alamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT Yang 

Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat dan karunia-

Nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.  

Sebagai tugas akhir dan merupakan syarat menyelesaikan studi di Program Studi 

Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung, maka penulis melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kitosan dan Trichoderma  sp. Terhadap 

Keparahan Penyakit Antraknosa (Colletotrichum capsici (Syd.) Butl. et Bisby) 

pada Buah Cabai  (Capsicum annuum L.)” dimaksudkan untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan dalam hal penelitian penyakit Antraknosa pada buah cabai.  

Penulis menyadari bahwa sejak awal hingga akhir penulisan tugas akhir ini tidak 

terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu atas bantuan, bimbingan, motifasi 

dan pengarahan serta inspirasi yang telah diberikan, setulusnya Penulis 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Ir. Muhammad Nurdin, M.Si., Selaku pembimbing I, atas 

bimbingannya dan pembelajarannya yang telah diberikan. 

2. Bapak Ir. Joko Prasetyo, M.P., selaku pembimbing II, motivator dan 

inspirator bagi penulis untuk mempelajari ilmu yang bernanfaat. 

3. Ibu Ir. Titik Nur Aeny, M.Sc., selaku penguji, atas saran dan masukkan yang 

berarti dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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4. Seluruh Dosen dan karyawan Program Studi Agroteknologi atas ilmu dan 

pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis. 

5. Seluruh karyawan Laboratorium Hama dan Penyakit Tumbuhan 

Agroteknologi dan Laboratorium Balai Proteksi Tanaman Gadingrejo yang 

membantu dalam melakukan penelitian. 

6. Keluarga yang penulis sayangi dan kasihi, Bapak Seman, Mamak Tumi, mba‟ 

Isnani dan kakak Sofyan Budi Utomo.  Beserta keluarga besar yang telah 

memberikan segalanya dalam keberhasilan dan kesuksesan Penulis. 

7. Rekan-rekan mahasiswa Agroteknologi yang telah memberi motifasi dan 

semangatnya dalam menyelesaikan skripsin ini, khususnya, Arman Affandi, 

Nanang Setiawan, Bimo Wicaksono, Prasetyo, Sutrisno, Andreas, Darma 

Mendra, Ari Eko, Intan Rahayu Ningtyas, Devita Sari, Ayu Sekar Sari, Maya 

Puspita Sari, Weni Septiana, Sevy dan Yuktika. 

8. Aisyah yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik, membalas semua kebaikan 

dan mempermudah segala urusan. Amin. 

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

akan tetapi Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis 

pribadi khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin. 

Bandar Lampung, 08 Maret 2013 
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