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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanallahu Wa Taala atas 

segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan 

penulisan Skripsi yang berjudul “Keanekaragaman Bryophyta di Pemandian Air 

Panas Taman Hutan Raya R. Soeryo Cangar Jawa Timur”. Adapun skripsi ini 

disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains di Program Studi 

Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga Surabaya. 

Pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

segenap pihak yang telah membantu kelancaran dan keberhasilan skripsi ini: 

1. Yang pertama kepada Allah SWT yang selalu menemani dan memberikan 

sayangnya kepada saya, dan kepada Mama saya yang selalu mendukung, mencintai, 

menemani dikala gundah, dan kepada nenek saya yang setiap waktu menemani saya 

dan memberikan dukungan yang sangat besar. 

2. Ibu Dr. Alfiah hayati selaku ketua Departemen dan ketua program studi S-1 Biologi 

yang telah memberikan dukungan selama penyusun menempuh ujian skripsi. 

3. Ibu Dr. Hamidah sebagai pembimbing I yang telah memberikan dukungan, 

masukan, serta kesabaran beliau saat penyusun mengerjakan skripsi. 

4. Ibu Dra. Thin Soedarti, CESA sebagai dosen pembimbing II yang telah memberi 

bimbingan, masukan, saran, selama penyusunan proposal hingga penyusunan 

skripsi.  

5. Ibu Dwi Kusuma Wahyuni, S.Si, M.Si selaku penguji III yang telah memberikan 

arahan, masukan, saran kepada penyusun dari sidang proposal hingga skripsi. 
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6. Bapak Noer Moehammadi, Drs., M.Kes. selaku dosen wali dan segenap Bapak/Ibu 

dosen, yang selama ini memberikan ilmu dan pengetahuan di perkuliahan. Laboran 

Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Unair yang senantiasa membantu memberikan 

pelayanan dan bantuan kepada penyusun 

7. Teman-taman yang telah senantiasa menemani, mendukung saya saat meyusun 

penulisan skripsi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Novita, Azesi. Dan 

yang memberi dorongan semangat, saya ucapkan terima kasih kepada Tyas, Okta, 

Anis, Hafid, Andi, dan Prima, serta adik kelas angkatan 2007, Lina, Dina, dan 

semua yang telah memberi dukungan dan semangat saya. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun meyadari bahwa masih banyak 

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat 

membangun dari pembaca akan sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. 

Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan informasi ilmiah bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi semua pihak. 

       Surabaya, Maret 2012 

                                           Penyusun,  

 

Nathania Ernita Ekawati Edawua 
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