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Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH S.W.T atas limpahan karuniaNya.  

Atas ridhoNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dan memberikan penulis 

kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu 

dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, terutama kepada : 

1.    Ibu Endang L. Widiastuti, Ph. D. Sebagai Pembimbing I yang telah 
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skripsi penulis. 
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kalian dalam hidup penulis, yang tidak akan pernah bisa tergantikan. 

5.    Ibu Dra. Yulianti, M.Si sebagai Pembimbing Akademik yang telah



mendukung penulis untuk melakukan yang terbaik terhadap mata kuliah yang 

penulis ambil. 

6.    Seluruh karyawan Jurusan Biologi yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perkuliahan hingga akhir 

penulisan skripsi ini, terutama bagi Mbak Nunung terimakasih atas dukungan 

dan bantuan yang sudah diberikan kepada penulis. 

7.    Seseorang yang tidak tahu dari mana asalnya, namun telah memikat hati 

penulis. Terimakasih sudah menjadi orang yang selalu mendengar dan 

mengerti keluh kesah hati penulis. Dengan ridho ALLAH semoga hubungan 

ini bisa kita bawa hingga akhirat kelak. 

8.   Teman-teman seperjuangan ikan “ Dewi, Umi, Dwi” semoga hubungan kita 

tetap terjaga dalam ukhuwah. 

9.   Teman-teman sependeritaan : Rila, Fenida, Christy “cei”, Nori “ndul”, Wayan, 
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penulis. 
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