
iii 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Skripsi yang berjudul “Uji Patogenisitas Jamur Entomopatogen Metarhizium 

anisopliae (Moniliales: Moniliaceae) Terhadap Hama Uret Lepidiota stigma 

F. (Coleoptera: Scarabaeidae)”. 

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini telah banyak menerima bantuan 

dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih atas segala 

bantuan yang telah diberikan kepada : 

1. Kedua orang tua Bapak Ahmad Rodli dan Ibu Siti Mutmainnah (Almh.), 

kakak-kakakku Mas Munib, Mas Yahya, Mas Lutfi, Mbak Muna, Kakak-

Kakak iparku Mbak Indah, Mbak Didin, Mbak Ayu, dan adikku Aang serta 

Keponakan-Keponakanku Bintan, Nabila, Hafizh, dan Keenan, serta seluruh 

keluarga besar atas doa, cinta, kasih sayang, dan dukungan yang selalu 

senantiasa diberikan kepada penulis. 

2. Bapak Dr. Ir. Toto Himawan, SU sebagai dosen Pembimbing Utama dan Dr. Ir. 

Gatot Mudjiono sebagai dosen Pembimbing Pendamping yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, dan masukan yang membangun untuk 

membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran. 

3. Bapak Dr. Ir. Bambang Tri Rahardjo, SU selaku Ketua Jurusan Hama Penyakit 

Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang beserta seluruh 

dosen atas bimbingan dan arahan yang selama ini diberikan baik saat maupun 

kegiatan lain diluar jam perkuliahan, serta kepada seluruh karyawan Jurusan 

Hama dan Penyakit Tumbuhan atas pelayanan dan penyediaan fasilitas yang 

diberikan. 

4. Teman seperjuangan selama kegiatan penelitian, Alorisa atas bantuan, 

semangat, motivasi, diskusi, dan masukan selama penelitian berlangsung. 

5. Teman-teman seperjuangan skripsi Mega, Qoqom, Ulil, Miko, Dwik, Hanis, 

Claudya, Elok, Lia (Linem), Lulu yang telah membantu dan memberikan 

motivasi kepada penulis. 



iv 

 

 

6. Bapak Selamet, Bu Selamet, Sari, Yana yang telah membantu kegiatan koleksi 

uret. 

7. Teman-teman jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan 2010 dan semua pihak 

yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

8. Teman-teman kos Kertorahayu 68A yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu yang telah menjadi keluarga selama di Malang. 

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas 

segala bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini 

dengan lancar. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak 

kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak 

untuk perbaikan kedepannya. 

 

Malang, 11 November 2014 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


