
  

39  

UCAPAN TERIMA KASIH 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan 

rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kerja 
praktek dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepasa 
beberapa pihak sebagai berikut: 

1. Kedua orangtua, kakak, dan adik tercinta serta keluarga besar saya yang 
selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil. 

2. Bapak Dr. Ir. H. Isdy Sulistyo, DEA selaku Dekan Fakultas Perikanan dan 
Ilmu Kelautan yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kerja 
praktek. 

3. Ibu Emyliana Listiowati, S.Si., M.Sc dan Bapak Dr. Ir. Petrus Hary Tjahja 
Soedibyo, M.S selaku pembimbing skripsi sekaligus pembimbing akademik 
yang senantiasa memberikan nasihat, bimbingan, arahan, serta 
dukungannya dalam membimbing pelaksanaan skripsi hingga penyelesaian 
laporan. 

4. Bapak Dr.rer.nat. Hamdan Syakuri, M.Si., M.Si dan Ibu Anandita Ekasanti, 
S.Pt., M.Si selaku penelaah skripsi saya yang senantiasa menasehati dan 
memberikan arahan serta dukungan. 

5. Bapak Kusnadi selaku teknisi di BBI Sidabowa yang senantiasa membantu 
pelaksanaan penelitian di BBI Sidabowa. 

6. Sahabat-sahabat setia Rizky Nur Baity, Yuniatun Nisa dan M. Nur Hafid 
serta sahabat-sahabat saya yang lainnya yang selalu memberikan dukungan 
dan motivasi dalam pelaksanaan penelitian tugas akhir. 
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7. Seluruh teman Program Studi Budidaya Perairan angkatan 2015 yang saling 
mendukung dan memotivasi satu sama lain. 
Semoga Allah SWT memberikan pahala dan membalas kebaikan kita semua 

dan semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan untuk kita 
semua dan semoga dukungan serta arahan akan terus mengalir sampai penulis 
lulus dari pendidikan SI Budidaya Perairan Universitas Jenderal Soedirman, 
Purwokerto. Aamiin yaa Rabbal’alamin. 
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