
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Asslamualaikum Wr.  Wb. 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, shalawat teriring salam kepada junjungan Nabi 

Besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, atas izin-Nya penulis dapat 

menyelesaikan penelitian dan penulisan karya ilmiah yang berjudul “Keberadaan 

Populasi Kokah (Presbytis siamensis) di Cagar Alam Lembah Harau Sumatera 

Barat” skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Kehutanan pada Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. 

 

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. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan 

kemurahan hati dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini 

perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada : 

 

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

Pertanian Universitas Lampung. 

2. Bapak Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si. selaku ketua jurusan dan pembimbing 

pertama yang telah memberi bimbingan kepada penulis mulai dari awal 

penyusunan proposal penelitian sampai skripsi ini terselesaikan. 

3. Ibu Dra. Elly L. Rustiati, M.Sc. sebagai pembimbing kedua yang telah 

memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis mulai dari 

awal penyusunan proposal penelitian sampai skripsi ini terselesaikan. 



4. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Hariyanto selaku dosen penguji, atas saran dan 

kritik yang telah diberikan hingga selesainya penulisan skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S. sebagai pembimbing akademik yang 

telah mendukung dan melancarkan selama perkuliahan dan penelitian.  

6. Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Barat yang telah memberi 

kesempatan untuk penulis melakukan penelitian. 

7. Bapak (Alm) dan Ibunda  tercinta atas semua kasih sayang, doa, dan sabar 

yang tanpa batas. Semoga Allah SWT selalu menaungi Bapak dan Ibu dengan 

ridho dan sayang-Nya yang berlimpah. Uda Dedet, Uda Eldi dan Kakak Ami 

atas perhatian, dukungan dan bantuannya.  

8. Bapak dan Ibu Iwan yang telah bersedia membantu penulis. 

9. Tim yang membantu saat penelitian Bapak Limin dan Hasnul Fikri. 

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

saya dalam penyelesaian penyusunan skripsi. 

 

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. 

 

 

 

Bandar Lampung, 30 November 2015 

 

 

 

 

Edrian Junarsa 


