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6. Bapak Ibu Dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu penulis 

mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang sudah diberikan 

kepada penulis selama penulis melaksanakan studi di Jurusan Biologi. 

7. Karyawan dan staff jurusan Biologi serta seluruh pihak yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi 

ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 

8. Terimakasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua ku, ayah dan ibu yang 

telah memberikan banyak masukan, bantuan, semangat, dan doa yang tak 

henti-hentinya kepada penulis. 

9. Kepada alak (H. Meladi SE.,M.Si dan Hj. Suryani, M.Pd) yang telah banyak 

membantu penulis baik moril dan materi selama penulis menempuh pendidikan 
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kerjasamanya yang baik dalam penelitian khususnya, maaf jika penulis banyak 
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12. Sahabat-Sahabatku di kampus Debby Sarasmi, Mirna Annisa, Reni Agustina, 

Putri Dara Yunda, Melinda Juniar, Debby Desmarini, Fenida Septiarina, Vista 

Noviana, dan Metta Apriyana atas semangat, canda tawa, perhatian selama 

penulis menempuh pendidikan di Jurusan Biologi. 

13. Teman-teman dekatku selama penulis melaksanakan perkuliahan Wendi, Iyan, 
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penulis.  

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan-kebaikan yang telah 
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