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 Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul 
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Ramayana Agro Mandiri Kota Batu). Laporan Tugas Akhir ini 

merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Teknologi 
Pertanian. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 
yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan dan 
penyusunan laporan Tugas Akhir sehingga semuanya dapat 
terselesaikan dengan baik, terutama kepada: 
1. Kedua orang tua, terima kasih atas kasih sayang, 

dukungan, dan do’anya baik moral maupun material yang 
tak ternilai harganya. 
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memberikan bimbingan, dan arahan atas terselesainya 
laporan Tugas Akhir ini. 
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6. Sahabat-sahabat penulis Nunung Restiani, STP., Ni 
Nyoman Esti Pramesti, STP., Kal Seliana, STP., Yesy Rizky 
Febrina, STP., Restu Ari Mandasari, STP., Rina Catur 
Romantika, STP., yang selalu memberi motivasi dan 
semangatnya serta senantiasa memberikan dukungan. 

7. Teman-teman bimbingan skripsi baik pembimbing I maupun 
pembimbing II yang telah berjuang bersama. 
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8. Semua pihak yang telah banyak membantu kegiatan dan 
penyusunan Tugas Akhir ini, yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu per satu. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan 
Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan yang perlu 
diperbaiki. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun 
sangat diperlukan untuk proses ke depan yang lebih baik. 
Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan anugerahNya 
kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian 
laporan Tugas Akhir ini. 
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