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pikiran. Terimahkasih jugauntuk sahabat-sahabat Nondik B 2012 terkasih 

Lamhot, Ozi,, Azum, Mirwin, Nyongot, Nisfa, Ajeng, Lely, Pritty, Ye, Cymel, 

Quist, Siska, Kem, Mona, Rince, Rinco, Neng Hasni, dan Fahmi. Terimakasih 

untuk semua teman-teman di rumah hewan , Lamhot, Rozy, Azum, Topik, 

Zebulon, Aris, Rahmad dan josua. Teimakasih buat semua-teman Jurusan Biologi. 

Terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan 

membantu penulis selama masa penelitian dan penyelesaian skripsi ini, namun 

tidak dapat penulis sebutkansecara rinci. 
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