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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 “Identifikasi Keragaman Morfologi Daun Mangga 

(Mangifera indica L.) Pada Tanaman Hasil Persilangan Antara Varietas 

Arumanis 143 dengan Podang Urang Umur 2 Tahun”.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang 

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

Budidaya Pertanian Universitas Brawijaya; Bapak Ir. JB. Suwasono Heddy, MS. 

selaku dosen pembimbing pertama; Ibu Prof. Dr. Ir. Tatik Wardiyati, MS. selaku 

dosen pembimbing kedua; UPT Pengembangan Benih Hortikultura, Pohjentrek-

Pasuruan; Kedua orang tua dan segenap keluarga, yang telah memberikan bantuan 

moral dan spiritual sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, dan 

teman-teman Hortikultura 2006, serta semua pihak yang telah membantu hingga 

terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 

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

membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, Februari 2013

Penulis
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UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Identifikasi Keragaman 

Morfologi Daun Mangga (Mangifera indica L.) Pada Tanaman Hasil Persilangan 

Antara Varietas Arumanis 143 dengan Podang Urang Umur 2 Tahun”. Adapun 

penyusunan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana 

Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.

Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan 

penambah wawasan bagi semua pihak terutama untuk pihak-pihak yang akan 

melanjutkan penelitian serupa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

memiliki begitu banyak kekurangan. Sehingga sangat diharapkan kritik dan saran 

yang dapat membangun dan memperbaiki skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini 

tentunya tidak terlepas dari bantuan, saran dan bimbingan dari berbagai pihak. 

Sehingga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT yang maha segalanya, karena ia telah menciptakan manusia 

dengan sebaik-baik bentuk, menciptakan alam beserta isinya dengan tidak 

sia-sia, membuat segalanya indah pada waktunya, menguji dan memberi 

anugrah kepada umat dengan cara-Nya yang berbeda, dan menciptakan 

segalanya berpasangan, termasuk masalah dan pemecahannya.

2. Ir. JB. Suwasono Heddy, MS. dan Prof Dr. Ir. Tatik Wardiyati, MS. selaku 

dosen pembimbing skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran 

dan tenaga dan senantiasa memberikan dukungan, kritik dan motivasi selama 

membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

3. Ir. Djatmiko Budi Santoso dan Ananda Nuri Krismintarti selaku orang tua 

penulis, kakak – kakakku Mas Yudhi, Mas Wawan, Mbak Dina, Mbak Eko,

Mbak Yeti dan Mas Dowi, yang tidak pernah putus memberikan doa, bantuan 

dan dukungan baik secara moril dan materiil, eyang – eyangku serta 

keponakan – keponakanku Salsa dan Aira, yang selalu memberikan senyum 

semangatnya.
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4. Sahabat - sahabat terbaik dan tersayang M. Riduwan, Dina, Prita, Icha, 

Nindria, Meliani, teman – teman terbaik Umi, Diah, Rima, Crista, Ali, Ugi’, 

Mas Agung dan teman – teman Horti ’05, Horti ‘06 dan Horti ‘07 lainnya, 

yang telah membantu dan menjadi teman berbagi cerita suka maupun duka 

selama masa kuliah.

5. Semua pihak yang tak mungkin saya sebutkan satu per satu yang telah 

memberikan bantuan dan dukungan dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Malang, Februari 2013

Penulis
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