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Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Adaptasi Kecambah 

Padi Sawah (Oryza sativa L.) Varietas Ciherang dan Ciliwung terhadap Defisit Air yang 

Diinduksi dengan Polietilen Glikol 6000”. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah 

kepada sang inspirator perubahan peradaban, Rasulullah Muhammad SAW. 

 

Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu penulis, untuk itu dalam 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ayah dan Ibu tercinta yang tak pernah berhenti berdo’a untuk penulis, yang selalu 

mencurahkan segala kasih sayangnya, pengorbanan, keringat dan air mata, semangat, 

dukungan, motivasi, serta perhatian yang luar biasa kepada penulis. Semoga Allah 

senantiasa meridhai dan membalas dengan Jannah-Nya kelak, Amin. 

2. Bapak Ir. Zulkifli, M.Sc., selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan 

waktu untuk memberikan pemikirannya, bimbingan, saran dan kritik, motivasi, serta 

banyak arahan dan nasihat yang diberikan dengan penuh kesabaran kepada penulis dari 

awal hingga selesainya skripsi ini. 

3. Ibu Dra.Martha Lulus Lande, M.P., selaku Pembimbing II yang dengan sabar 

membimbing, memberi arahan, perhatian, dan membagi ilmu kepada penulis sampai 



 

beberapa kali jatuh sakit hingga dirawat intensif di rumah sakit dan berjuang untuk sehat 

demi anak bimbingannya selama proses penyelesaian penyusunan skripsi ini  

4. Ibu Dra. Tundjung Tripeni Handayani, M.S., selaku pembahas sekaligus pembimbing 

akademik atas perhatian penuh serta bimbingan yang tak pernah henti juga nasehat dan 

saran yang selalu disampaikan kepada penulis sejak awal menempuh pendidikan di 

Jurusan Biologi FMIPA Universitas Lampung. 

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

Alam Universitas Lampung. 

6. Ibu Dra. Nuning Nurcahyani, M.Sc., selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

7. Bapak Drs. M. Kanedi, M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Biologi Fakultas matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

8. Kakak dan adik-adik tersayang Rina Axnesia, Panji Hidayatullah, dan Rahayu Handayani 

yang selalu menghibur dengan canda tawanya saat penulis lelah dan selalu memberikan 

semangat nya untuk penulis. 

9. Teman seperjuanganku, Debby Sarasmi Indraswati, Astrid Andriani, Mirna Annisa, Putri 

Dara Yunda,yang selama ini selalu memberikan bantuan, kerjasamanya, semangat dan 

kebersamaan dalam suka duka penulis, selalu menemani hari-hari penulis dengan penuh 

canda tawa.  

10. Keluarga besar tercinta angkatan 2011 Hany, Ayssca, Nindy, Yuli, Siti, Robith, Rangga, 

Agung, Isro, Melinda, Debby D, Bang Wendy, Anggi, Christy, Nori, Uci, Riska, Edel, 

Adi, Tiara, Rila, Dewi, Dani, Fadiel, Fenida, Meri, Maria, Mardha, Eka, Mas Sobran, 



 

Mba Agra dan yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas 

dukungan, kritikan, canda tawa, dan kebersamannya selama ini. 

11. Terima kasih untuk kakak-kakak tingkat beserta adik-adik tingkat untuk motifasinya. 

12. Almamater tercinta Universitas Lampung  

 

Semoga segala kebaikan yang telah kalian berikan dibalas oleh Allah SWT.  Semoga skripsi 

yang masih jauh dari sempurna ini dapat memberikan keluasan ilmu bagi semua pihak yang telah 

membantu penulis selama ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. 

Amin Allahumma Amiiinnn 

 

 

Bandar Lampung, April 2015 

Penulis, 

 

 

Reni Agustina 

 

 

 


