
 

 

 

SANWACANA 

 

Puji syukur penulis ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efikasi Jamur 

Beauveria bassiana pada Penggerek Buah Kopi (Hypothenemus hampeiI) dari 

Sumberjaya”. Shalawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada 

Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, keluarga, dan pengikutnya 

yang setia sampai akhir zaman. 

 

Penulis telah banyak menerima bantuan, dukungan, dan bimbingan dari beberapa 

pihak dalam melaksanakan penelitian hingga menyelesaikan skripsi ini. Oleh 

karena itu, dengan segala kerendahan hati sebagai wujud rasa hormat dan 

penghargaan atas segala bantuan, penulis mengucapkan terima kasih kepada 

1. Bapak Dr. Ir. I Gede Swibawa, M.S., selaku pembimbing utama yang telah 

membantu memberikan ide, bimbingan, motivasi, arahan, dan saran selama 

penelitian sampai dengan penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran; 

2. Ibu Ir. Titik Nur Aeny, M.Sc., selaku pembimbing kedua yang telah 

membantu memberikan bimbingan, motivasi, arahan, kritik, dan saran dari 

mulai penulisan proposal penelitian sampai dengan penyelesaian skripsi ini 

dengan penuh kesabaran; 



3. Bapak Prof. Dr. Ir. F.X. Susilo, M.Sc., selaku dosen penguji yang telah 

membantu memberikan kritik dan saranya kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini; 

4. Ibu Ir. Herawati Hamim, M.P., selaku Pembimbing Akademik yang telah 

memberikan nasihat, saran dan membimbing penulis selama ini; 

5. Bapak Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P., selaku Ketua Jurusan 

Agroteknologi Fakultas Pertanian; 

6. Bapak Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S., selaku Dekan Fakultas 

Pertanian Universitas Lampung; 

7. Seluruh Dosen Fakultas Pertanian khususnya jurusan Agroteknologi yang 

telah membekali penulis dengan ilmu serta memberikan bimbingan, arahan, 

dan motivasi selama mengikuti perkuliahan; 

8. Kedua orang tua penulis, Bapak Agusman A.Md dan Ibu Dra. Nehlah., yang 

telah membesarkan penulis dengan cinta kepada-Nya, dengan pengorbanan 

yang tak ternilai, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan baik secara 

moral amupun materil serta selalu mendoakan setiap langkah kehidupan 

penulis, semoga Allah senantiasa melindungi, merahamati, dan memuliakan 

Ibu dan Ayah tersayang; 

9. Teman seperjuangan selama penelitian Josua Aeng Raya, atas kerjasama dan 

semangat yang diberikan; 

10. Keluarga Besar penulis di Lampung Barat yang telah banyak membantu 

penulis dalam melakukan penelitian; 



11. Kedua sahabatku Annisa Rahmasuri dan Intan Nuraini S.P., yang selalu ada 

saat suka maupun duka, terimakasih atas persahabatan, kebersamaan, dan 

keceriaan yang telah terjalin selama ini dengan penulis; 

12. Teman-teman seperjuangan Weni Septiana S.P, Risky Ramadhana, Yurres 

S.W, Devira Janu Ajani, Zaka Saputra, G.A. Oka, Erwan Erdianto, Ayu Sekar 

Sari, Herlina Levilia, Tria Sita Febriana dan Yunita Fitri serta teman-teman 

Agroteknologi 2008 dan 2009 yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

namanya, terimakasih atas kebersamaan dan berbagi pengalaman kepada 

penulis; 

13. Keluarga kecil „LIA‟, Mr. Novan „babe‟, Tika, mas Anggar, Tata, Uti, mba 

Sianty, mb Mona, kak Harry, Tomi, Helda, mba Ndy, atas kebersamaan dan 

keceriaan bersama kalian; 

14. Seseorang yang saya hormati, terima kasih atas perhatian, kesabaran, 

dukungan baik tenaga maupun pikiran yang selama ini diberikan kepada 

penulis; 

 

Penulis selalu berharap semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta 

memberkahi mereka atas kebaikan yang diberikan kepada penulis. Semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi semuanya, Amin. 

Bandar Lampung,  April 2013 
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