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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

berkah dan karunia Nya penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang 

berjudul “ Hama dan Penyakit pada Tanaman Buah Naga ( Hylocereus sp.) Di 

Sabila Farm, Yogyakarta “. 

Dalam tulisan ini para pembaca dapat mengetahui berbagai jenis hama dan 

penyakit baik berupa gejala maupun penyebabnya pada dua jenis tanaman naga 

yaitu Tanaman Buah Naga Putih dan Tanaman Buah Naga Merah, serta perbedaan 

serangan organisme pengganggu tanaman pada dua jenis tanaman tersebut. 

Dengan demikian akan dengan mudah menggambarkan potensinya masing-

masing. 

Dengan dikemukakannya penelitian ini diharapkan menjadi dasar 

penting bagi peneliti maupun praktisi yang memerlukannya dikemudian hari. Hal 

ini mengingat tanaman buah naga saat ini menjadi komoditas penting dan mulai 

banyak diusahakan para petani.  

Dengan selesainya tulisan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan 

terima kasih banyak atas segala bantuan yang tulus dan ikhlas dari semua pihak, 

terutama kepada Dr. Ir. Syamsuddin Djauhari, MS selaku Ketua Jurusan Hama 

dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Ir. Abdul 

Cholil selaku dosen pembimbing utama dan Dr.Ir. Retno Dyah Puspitarini, MS 

selaku dosen pembimbing pendamping. 

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Ir. 

Muhammad Gunung Sutopo sekeluarga selaku pemilik kebun tanaman naga 

“Sabila Farm” yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di 

kebunnya. Terimakasih juga disampaikan kepada keluarga Ibu Mar selaku 

penjaga kebun yang telah menemani penulis saat penelitian berlangsung. Juga 

terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Tony Agus Wijaya, S.Si selaku kepala 

Stasiun Geofisika Yogyakarta dan Ibu Berta Yudhiastuti, S.Si selaku staf data dan 

informasi Stasiun Geofisika Yogyakarta yang telah bersedia memberikan data 

klimatologi sebagai pelengkap data penyusunan skripsi. 
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Ucapan terima kasih tidak lupa disampaikan kepada Ayahanda, Ibunda, 

serta adik tersayang, atas segala bimbingan, kesabaran dan dukungannya. Kepada 

teman-teman Agribisnis’06 UB yang telah banyak membantu memberikan 

dukungan dan semangatnya. Terimakasih kepada sahabat terdekatku Galih 

Kurniasari, Anik Budiany, Ika Choiriah Lusyanti, Susi Susanti serta Novita Juni 

yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Kepada Saudara terdekatku 

Dani Putra yang telah memberikan banyak motivasi dan dukungan selama 

penelitian di Yogyakarta. Kepada sahabatku Yunita Rusniandini dan Florensia 

Tina Atmaja yang telah memberikan tempat tinggal sementara bagi penulis 

selama di Yogyakarta. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman 

terdekatku Erika Novianingtyas, Bekti Puspitasari, Kurnia Pratiwi beserta seluruh 

teman-teman HPT’06 UB dan semua pihak atas perhatian, dukungan dan 

semangat yang selama ini telah diberikan. 

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang memerlukannya. 
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