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Assalammualaikum wr.wb. 

 

Alhamdulillahirabbilalamin.  Puji syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.  Skripsi ini 

berjudul “AKTIVITAS HARIAN ORANGUTAN SUMATERA (Pongo abelii) 

DI TAMAN SAFARI INDONESIA, CISARUA, BOGOR” sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains di Jurusan Biologi, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. 

 

Penulis menyadari bahwa selama pelaksanaan penelitian sampai skripsi ini selesai 

disusun, penulis telah mendapatkan sangat banyak bantuan.  Oleh karena itu, 

sehubungan dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada : 

 

1. Bapak dan ibu tercinta yang telah bekerja keras untuk membiayai semua biaya 

perkuliahan, memberikan bimbingan, dan nasehat, serta doa yang diberikan. 

Terima kasih Bapak dan Ibu.  Terima kasih juga adik-adik tersayang, Dea 

Lestari dan Anggita Resti Pamungkas (Dias). 



2. Astrining Inayah, terima kasih untuk doa, dukungan, semangat, motivasi, 

inspirasi, pengertian, kesabaran, kasih sayang, dan kepercayaannya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini dengan baik dan lancar. 

3. Direktur Konservasi PT. Taman Safari Indonesia atas izin penelitian yang 

telah diberikan kepada penulis. 

4. Ibu Amy, Ibu drh. Ardyta, Bapak Keni Sultan, Fadli Rachman, dan Imam 

Syahril, serta Bapak-bapak keeper satwa lainya atas bantuan dan bimbingan, 

serta arahan saat pengajuan dan pelaksanaan penelitian. 

5. Dra. Elly Lestari Rustiati, M.Sc. sebagai Pembimbing I yang telah 

membimbing penulis sebelum, saat, dan setelah penelitian hingga skripsi ini 

selesai disusun. Terima kasih juga atas motivasi, nasehat, kritik, dan saran 

yang telah diberikan untuk penulis. 

6. Jani Master, M.Si. sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan 

memberikan saran kepada penulis sebelum, saat, dan setelah penelitian hingga 

skripsi ini selesai disusun. 

7. Prof. Dr. Ir. H. Sugeng P. Harianto, M.S. sebagai pembahas yang telah 

memberikan nasehat, kritik, dan saran untuk pelaksanaan penelitian dan 

penyusunan skripsi ini, sekaligus sebagai Rektor Universitas Lampung. 

8. Prof. Suharso, Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

9. Dra. Nuning Nurcahyani, M.Sc. sebagai Ketua Jurusan Biologi Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

10. Dr. Sumardi, M.Si. sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan 

bimbingan akademik selama penulis menjadi mahasiswa. 



11. Bapak Sunaryo dan Ibu Herni Yulita, paman dan bibiku, terima kasih atas 

semua kritik, saran, dan nasehatnya untukku, serta kamera Canon DSLR 600D 

selama pelaksanaan penelitian.  

12. Seluruh teman-teman seperjuangan, mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA 

Universitas Lampung angkatan 2011. Para kakak dan adik tingkat yang telah 

membantu penulis selama menjadi mahasiswa. 

13. Seluruh pihak lainnya yang telah membantu pelaksanaan penelitian dan 

penyusunan skripsi ini. 

 

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan, ketidaksempurnaan, dan 

kekhilafan perkataan dan perbuatan selama pelaksanaan penelitian dan proses 

penyusunan skripsi ini.  Oleh karena itu, penulis memohon maaf kepada semua 

pihak untuk hal tersebut di atas. Penulis berharap agar skripsi ini menjadi salah 

satu sumber informasi terbaru dan bermanfaat untuk para pembacanya. 
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