
 

v 

 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT, Pencipta dan Pemelihara alam semesta, atas 

limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang senantiasa selalu menyertai 

umatnya, shalawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi Besar 

Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang 

setia hingga akhir zaman. 

  Atas rahmat dan perkenaan Allah SWT inilah, akhirnya Penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pengaruh Takaran Bubur Pisang (Musa 

paradisiaca) pada Media Murashige and Skoog terhadap Pertumbuhan Planlet 

Krisan (Dendranthema grandiflora Tzvelev) secara In Vitro.” 

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  gelar Sarjana 

di Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

Skripsi ini sesungguhnya bukanlah sebuah kerja individual dan akan sulit terlaksana 

tanpa bantuan banyak pihak yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu. 

Namun dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih 

kepada : 

1. H. Amir Amilin, Ir., M.P selaku Ketua Pembimbing sekaligus Dosen Wali 

atas segala ilmu, arahan, nasihat, saran dan bimbingan yang diberikan 

kepada penulis selama proses pengerjaan dan menyelesaikan Skripsi ini. 

2. H. Darul Zumani, Ir. M.P. sebagai Anggota Pembimbing atas segala  ilmu, 

arahan, nasihat, saran dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama 

proses pengerjaan dan menyelesaikan Skripsi ini. 

3. Hj. Fitri Kurniati, Ir., M.P, Dr. Suhardjadinata, Ir., M.P dan Nur Arifah 

Qurota A. S.T.P., M.Sc. sebagai Penguji. 

4. Bapak dan Ibu dosen jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas 

Siliwangi yang telah mengajar dan memberikan banyak ilmunya kepada 

Penulis. 

5. Seluruh staff dan karyawan di jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian 

Universitas Siliwangi. 

6. Gina Gustiani Pitaloka, S.P., M.P., dan Rahmawati Rahayu sebagai 

Pembimbing Lapangan. 
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7. Ibu, ayah (alm) dan kakak-kakak tercinta yang senantiasa tidak henti-

hentinya berdoa, mencurahkan cinta, kasih sayang, perhatian, nasihat, serta 

motivasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. 

8. Teman dan sahabat yang telah menemani, membantu dan mendukung 

Penulis. 

9. Teman-Teman Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi 

angkatan 2017. 

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini terdapat banyak 

kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan adanya saran maupun kritik 

yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan 

Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca. 

 

Tasikmalaya, Desember 2021 

 

 

Farhannah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


