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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan

skripsi yang  berjudul “Pertumbuhan dan Hasil Jamur Merang (Volvariella 

volvacea) pada Berbagai Sistem Penebaran Bibit dan Ketebalan Media”.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: Dr. Ir. Nurul Aini, MS. selaku Ketua Jurusan Budidaya 

Pertanian Universitas Brawijaya; Ir. Didik Hariyono, MS. selaku dosen 

pembimbing utama; Ir. Moch. Nawawi, MS. selaku dosen pembimbing 

pendamping; dr. Ir. Moch. Dawam M., MS. selaku dosen pembahas; Kedua orang 

tua dan segenap keluarga, yang telah memberikan bantuan moral dan spiritual 

sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan skripsi, dan teman-teman 

Hortikultura 2006, serta semua pihak yang telah membantu hingga 

terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan skripsi ini masih 

terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat 

membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan skripsi ini.

Malang, Maret 2013
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