
UCAPAN TERIMA KASIH 
 
 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 

hidayah-Nya semata penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Laporan ini disusun 

sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana perikanan di Fakultas 

Perikanan dan Ilmu kelautan Universitas Brawijaya Malang. 

 Atas terselesaikannya laporan ini tentu saja tidak lepas dari semua pihak 

yang selama ini berpartisipasi daam member dukungan baik moril maupun materiil. 

Untuk itulah  penulis tak lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih setulus hati  

kepada : 

 Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan kekuatanNya, sehingga saya 

mampu melewati suka dan duka dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak 

lupa shalawat serta salam untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. 

 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang.  

 Dr. Ir. Daduk Setyohadi, MP selaku ketua jurusan PSPK. 

 Ir. Martinus ,MP dan Dr. Ir. Gatut Bintoro, M.Sc selaku dosen pembimbing 

yang telah meluangkan sebagian waktunya untuk memberikan bimbingan 

dan pengarahannya. 

 Bapak Dr. Ir. Angky Soerijanto, MMA, Bapak Rudi dan Bapak Siaji selaku 

pembimbing selama masa penelitian di Kecamatan Candi sekitarnya beserta 

staf di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sidoarjo. 

 Mas ku dr. Eko Ardianto Margiono, MD atas dukungan, semangat, motivasi 

dan semuanya. Thanks My Hubby . 



 Keluarga ku Tersayang khususnya Kepada Ayah dan Ibu ku yang slalu 

memberikan do’a, motivasi dan materi serta dukungan yang sangat besar 

kepada saya sehingga laporan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

 Mbak ku Intannia Petrin D.Amd,Keb dan Mas Tanniammuddin yang selalu 

menunggu adeknya buat wisuda .  

 Papa dan Mama yang slalu mendoakan serta memberikan dukungan moril 

dan juga menjadi motivator buat  saya. 

 Teman-teman PSP ’09 yang selalu memberikan semangat dan dukunganya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Praktek Kerja Lapang ini masih jauh 

dari sempurna. Karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sehingga 

kritik dan saran sangat diharapkan dari semua pihak demi perbaikan dimasa 

mendatang. Akhirnya, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, 

khususnya mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya 

Malang.    

        Malang,      Januari 2014 
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