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KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu 

Wata’ala atas limpahan nikmat, barokah dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang 

berjudul ”Keanekaragaman Varietas dan Hubungan Kekerabatan pada 

Tanaman Jati (Tectona grandis Linn.) melalui Pendekatan Morfologi di 

Kebun Bibit Permanen Kecamatan Kedungpring, Lamongan” dapat 

terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini berisi penelitian tentang keanekaragaman pohon jati dengan 

mengidentifikasi beberapa tanaman jati melalui karakter-karakter morfologinya 

dan kemudian menganalisis hubungan kekerabatannya. Hasil dari penelitian ini 

sangat bermanfaat bagi penelitian-penelitian lain, dan dapat dimanfaatkan dalam 

pengembangan ilmu-ilmu biologi dan ilmu-ilmu terapan yang terkait.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua 

pihak khususnya bagi penyusun dan pembaca pada umumnya. Penyusun 

menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki banyak kekurangan. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Surabaya, Oktober 2011

          Penyusun,

          Diena Ahsana
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