
SANWACANA

Asslamualaikum wr.  wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena penulis dapat

menyelesaikan skripsi berjudul “Keanekaragaman Jenis Burung di Pulau Alan

Krakatau Kawasan Cagar Alam Kepulauan Krakatau” skripsi ini sebagai salah

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Jurusan Kehutanan

Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Shalawat dan salam penulis sampaikan

kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, dengan harapan di hari akhir

akan mendapatkan syafaatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan

oleh keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang

membangun sangat diharapkan guna langkah penulis berikutnya yang lebih baik.

Namun terlepas dari keterbatasan tersebut, penulis mengharapkan skripsi ini akan

bermanfaat bagi pembaca.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan saran berbagai pihak,

untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Sugeng P. Harianto, M.S., selaku pembimbing utama

dan pembimbing akademik penulis serta Ibu Dr. Hj. Bainah Sari Dewi, S.Hut,

M.P. sebagai pembimbing kedua atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang

telah diberikan hingga selesainya penulisan skripsi ini.



2. Bapak Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si. selaku Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas

Pertanian Universitas Lampung sekaligus dosen penguji atas saran dan kritik

yang telah diberikan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

3. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas

Lampung atas ilmu yang telah diberikan.

4. Bapak Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S., selaku Dekan Fakultas Pertanian

Universitas Lampung.

5. Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Lampung yang banyak

membantu baik dalam pengumpulan data membatu memfasilitasi penelitian

penulis.

6. Polisi Hutan (Pak Aksan, Pak Ilyas, dan Masuri) dan ABK (Abah Ahyar, Ujay,

dan Suki) serta Panji Setya atas bantuannya kepada penulis di lokasi penelitian.

7. Saudara dan sahabat Himasylva Kehutanan FP Unila yang tidak dapat penulis

sebutkan namanya satu persatu atas kebersamaannya yang selama ini terbina,

semoga akan tetap selalu bersama.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka semua yang telah

diberikan kepada penulis. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun

untuk kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat

bagi para pembaca.

Wassalamualaikum wr.  wb.
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