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Puji syukur bagi Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Evaluasi Penerapan Silvofishery Pada 
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dan mengarahkan hingga tugas akhir ini selesai. 
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seluruh mahasiswa bimbingan akademiknya. 
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6. Keluarga EmTe, Ririn, Laily, Lupi, Grace, Fani, Lestari dan Gita, sahabat-

sahabat terbaik yang mewarnai hari-hari selama perkuliahan. Terima kasih  telah 

memberikan semangat, doa, bantuan, dan pengalaman yang luar biasa berkesan 

selama 4 tahun ini. Semoga Allah selalu merahmati kita hingga kelak kita 

berhasil menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. 

7. Winny, Rio dan Rizal  yang selalu memberi semangat dan memotivasi penulis 

agar cepat menyelesaikan tugas akhir ini. 
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8. Keluarga PWK UB Angkatan 2009, atas suka duka, perjuangan,  kebersamaan 

dan pembentukan pribadi serta pengalaman luar biasa yang tidak akan pernah 

terlupakan.  

9. Terima kasih kepada Bakesbang LinMas, Bappeda, Dinas Kelautan dan 

Perikanan serta Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo atas izin penelitian 
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10. Pihak-pihak lain yang ikut serta memberikan bantuan baik secara langsung 

maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, Oleh karena itu 
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