
 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu penyusun panjatkan kehadirat 

Allah Subhannahu Wa Ta’ala atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-

Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 

”Pola Reproduksi Teripang Paracaudina australis di Pantai Timur Surabaya pada 

Periode Bulan Februari, Maret, dan April” dengan baik. Skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik karena tidak lepas dari bantuan yang diberikan dari 

berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada: 

1. Dr. Dwi Winarni, M.Si selaku dosen pembimbing I yang senantiasa 

mencurahkan segenap ilmu, waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan, 

arahan, dan masukan yang sangat berharga; 

2. Drs. Moch. Affandi, M.Si selaku dosen  pembimbing II yang senantiasa 

mencurahkan segenap ilmu, waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan, 

arahan, masukan yang sangat berharga; 

3. Drs. I.B. Rai Pidada, M.Si selaku dosen penguji III atas ilmu, waktu, 

bimbingan dan arahan yang diberikan; 

4. Drs. H. Abdul Latief Burhan, M. S selaku dosen penguji IV atas ilmu, koreksi, 

dan arahan yang diberikan; 

5. Hari Supriandono, M. Si dan Sugiharto, M.Si selaku Dosen Wali yang telah 

memberikan semangat dan dukungan kepada penyusun; 

6. Dr. Alfiah Hayati selaku Ketua Departemen Biologi Fakultas Sains dan 

Teknologi Unair yang senantiasa memberikan dorongan semangat agar 

penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik; 

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan 

yang berharga; 

8. Seluruh karyawan Biologi Pak Sukaji, Mas Eko, Mas Joko, Mas Yanto, Pak 

Suwarni, Pak Sunar, Mas Catur, Mbak Yatmina dan Mbak Ari atas bantuan 

dan kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun; 
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9. Kedua orang tua tercinta dan adik Ipung atas doa, motivasi, dan kasih sayang 

yang diberikan hingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik; 

10. Teman seperjuangan saya, Uun yang memberi semangat walaupun banyak 

kendala yang datang tetap berusaha untuk bangkit kembali; 

11. Teman seperjuangan di Laboratorium Histologi: Iren, Liza, Arista, Eka, 

Arinda, Momo, dan Yhongki, terima kasih atas kebersamaan, semangat dan 

dukungan kepada penyusun; 

12. Sahabat tersayang: Meme, Chapy, Isnay, Emak, Bratz, Intan, Dedek, Mbak 

Lilik, serta Mama dan Papa Intan, terima kasih atas semua semangat, 

masukan, dan doa selama ini, kenangan terindah bersama kalian akan selalu 

penyusun ingat, kebersamaan ini akan selalu kita kenang walaupun kita tak 

bersama nantinya; 

13. Febriandy Alfiando yang memberi semangat dan dukungan kepada penyusun; 

14. Teman-teman terbaik seluruh Biologi angkatan 2008, terima kasih atas 

semangat dan kebersamaan yang hangat selama ini; 

15. Teman-teman Himbionist yang selalu memberi dukungan dan semangat 

kepada penyusun; 

16. Pak Annas dan Pak Istiajid yang telah memberikan bantuan dan dukungan; 

17. Semua pihak yang dengan tulus ikhlas atas bantuan, doa, dan dukungannya. 

 

 Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 

kekurangan dan tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak tersebut. Oleh 

karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan berharap 

semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak. 

 

 
       Surabaya, Agustus 2012 
       Penyusun, 
  
 
       Hestiningsih Damayanti 
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