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Alhamdulillahirabbil’alamin sembah sujud dan syukur kepada Allah SWT berkat 
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yang tulus kepada : 

 

(1) Ibu Dr. Ir Christine Wulandari M.P. Selaku Pembimbing I yang telah 

memberikan waktu, saran, dan semangat kepada penulis dalam penyusunan 

skripsi. 

(2) Ibu Susni Herwanti S,Hut M,Si. Selaku Pembimbing II yang telah 

memberikan waktu, saran, dan semangat kepada penulis dalam penyusunan 

skripsi. 



(3) Bapak Dr. Pitojo Budiono M.Si. Selaku Pembahas Skripsi, yang telah 
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(6) Seluruh dosen, dan staf Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian yang telah 

memberikan ilmunya kepada penulis dengan ikhlas, sehingga penulis 

mampu menyelesaikan perkuliahan dengan gelar S.Hut.  

(7) Keluarga ku tercinta yang selalu menjadi alasan penulis untuk bersemangat, 

dan sukses. 

(8) Saudara-saudaraku jurusan kehutanan angkatan 2009. 

(9)  HIMASYLVA. terimakasih atas pengalaman, dan pelajaran tak terlupakan 
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Serta semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu. Semoga Allah SWT mencatat, dan mengganti semuanya sebagai 

amal sholeh. Sangat penulis sadari bahwa berakhirnya masa studi ini adalah 

awal dari perjuangan panjang untuk mencapai kesuksesan. Sedikit harapan 

semoga karya kecil ini dapat berguna, dan bermanfaat bagi kita 

semua. Aamiin. 
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