
UCAPAN TERIMA KASIH 

Pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

yang tak terhingga kepada: 

1. 	 Kedua orang tua tercinta, atas doa, motivasi, dan kasih sayang yang tidak 

pemah berhenti diberikan hingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi 1m 

dengan baik dan juga untuk adik Weddy dan Rizky yang terkasih 

2. 	 Tri Nurhariyati, S.Si., M.Kes., selaku dosen pembimbing I dan dosen wali 

yang senantiasa mencurahkan segenap ilmu, waktu, dan tenaga untuk 

memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga 

3. 	 Drs. Salamun, M.Kes., selaku dosen pembimbing II yang senantiasa 

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

arahan, masukan yang sangat berharga 

4. 	 Hari Soepriandono, M.Si., selaku dosen penguji III atas ilmu, koreksi, dan 

arahan yang diberikan 

5. 	 Dr. Alfiah Hayati selaku dosen penguji IV dan selaku Ketua Departemen 

Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Unair yang senantiasa memberikan 

ilmu, koreksi, dan arahan yang diberikan 

6. 	 Drs. Agus Supriyanto, M.Kes., selaku dosen pembimbing lapangan yang telah 

mencurahkan segenap ilmu, waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, 

masukan dan bantuan selama penyusun melakukan penelitian 

7. 	 Ibu Ririn dan Bapak Adi, selaku laboran Pusat Penelitian PTPN X Kediri atas 

bimbingan dan arahan selama penyusun berada di sana, serta seluruh pegawai 

Pusat Penelitian PTPN X atas keramahan selama penyusun berada di sana 

8. 	 Bapak Eko dan Dr. Dwi Winami, M.Si yang telah memberikan bimbingan dan 

arahan mengenai ilmu statistik 

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

selama perkuliahan 
.. 	 10. Seluruh karyawan Biologi Pak Suwami, Mas Eko, Mas Joko, Mas Yanto, Pak 

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

dan kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun selama melaksanakan 

VI 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Potensi Bakteri  Selulolitik Pencernaan 
 Rayap  Pembangun Musamus Taman Nasional Wasur . . . 
 

Febriana Sinta Dewi



penelitian serta untuk pegawai kebersihan FST yang telah membantu 

penyusun dalam menyiapkan ruang fermentasi 

11. Ternan seperjuanganku Putu dan Made yang mengisi satu tahun terakhir ini 

dengan pengalaman dan seman gat yang luar biasa walaupun ban yak kendala 

yang datang namun tetap berusaha untuk bangkit kembali, kebersamaan ini 

akan selalu kita kenang walaupun kita tak bersama nantinya 

12. Sahabatku tersayang Bayti, Fath, Lina, Fitri, Bani, Nimas, Zahra, Munisa. 

Aisyah, Happy, lis dan Anita terima kasih atas semua semangat, masukan, 

doa, waktu dan kritikan kalian selama ini, kenangan terindah bersama kalian 

akan selalu penyusun ingat 

13. Ternan-ternan terbaikku seluruh Biologi angkatan 2007, terima kasih atas 

semangat dan kebersamaan yang hangat selama ini 

14. Seluruh ternan-ternan Biologi mulai angkatan 2004 sampai 2011 dan para 

Himbionist yang mengenal penulis, yang selalu memberi dukungan dan 

semangat, serta untuk Furqon yang telah meluangkan waktu untuk berbagi 

ilmu mengenai statistik kepada penyusun dalam menyelesaikan laporan skripsi 

ml 

15. Semua pihak yang dengan tulus ikhias atas bantuan, doa, dan dukungannya. 

Surabaya, Januari 2012 

Penyusun, 

Febriana Sinta Dewi 

.. 

Vll 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Potensi Bakteri  Selulolitik Pencernaan 
 Rayap  Pembangun Musamus Taman Nasional Wasur . . . 
 

Febriana Sinta Dewi




