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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Kelancaran dan ketepatan sebuah tujuan juga datang dari orang-orang 

terdekat yang selalu memotivasi setiap keputusan dan langkah yang dijalani. Oleh 

karenanya, penyusun mengucapkan terimakasih teramat dalam kepada: 

1. Dr. Bambang Irawan, selaku pembimbing dan penguji I yang telah 

memberikan berbagai saran, wejangan, dan perhatian selama penyusunan 

proposal dan skripsi, 

2. Dr. Sucipto Hariyanto, DEA selaku pembimbing dan penguji II yang telah 

memberikan berbagai saran, wejangan, dan perhatian selama penyusunan 
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selaku penguji III dan IV atas segala masukan, saran, dan koreksi selama 
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4. Drs. Agus Supriyanto, M. Kes. selaku dosen wali yang selalu memantau 

dan mengarahkan penyusun selama masa studi,  

5. Ayah di surga, Ibu dan adik tersayang (Hesti Martadwiprani) yang tak 

pernah putus menyemangati, menasihati, dan mendoakan, beserta 

Keluarga besar Roesdijanto- Alimoen yang selalu menghadirkan 

kehangatan keluarga disaat pikiran dan pekerjaan tak searah, 

6. Abang beserta sahabat gaul tanpa galau, Fitriana P. Pingkan, Irene Fitricia, 

dan Nimas Wening yang selalu ada untuk berbagi cerita dan airmata, 
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7. Keluarga merangkap saudara seperantauan dan sepermainan, Anak 

Bontang: Pristi, Dodon, Rio, Eja, semua yang bersama semenjak balita. 

Sahabat adalah saudara terdekat, 

8. Keluarga besar Peksia Ornithology and Birdwatching. Terutama Lukman 

Nurdini, tempat berkonsultasi, Asyeb Awwaludin, penggagas ide 

penelitian, Ade Hermawan, konsultan anveg, dan adikku Christian Agung, 

sahabat setia di lapangan, beserta semua anggota yang telah sukahati 

menemani dan membantu di lapangan tanpa lelah, 

9. Keluarga besar HIMBIO UNAIR dan angkatan 2008 Biologi- ITL atas 

kebersamaan empat tahun ini. Perjalanan ini menjadi lebih berarti bersama 

kalian, 

10. Seluruh dosen, karyawan, dan laboran Departemen Biologi yang tak dapat 

disebutkan satu per satu, 

11. Bapak Munandar dan tim yang selalu bisa direpotkan saat pengerjaan 

skripsi di Kali Lamong, 

12. Rekan-rekan DetEksi Jawa Pos atas pengertian, dukungan, dan 

dispensasinya untuk pulang lebih awal dari kantor, 

13. Semua pihak yang mengenal penulis dan tak dapat disebutkan satu persatu 

atas dukungan doa, moral, dan material selama penyusunan skripsi ini 

tanpa terkecuali, 

14. Terakhir, untuk Kamu, yang menjadi penguat dan semangat disaat aku 

penat. Susul aku, di puncak Mahameru. 
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