
v

KATA PENGANTAR

Puji dan Sykur penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang Maha Kuasa

atas rahmat dan karuniaNya penulis diberi kesehatan, kesempatan dan

pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan sesuai

dengan waktu yang direncanakan. Skripsi ini merupakan hasil penelitian penulis

yang berjudul “Identifikasi Parasit Gastrointestinal pada feses Orangutan

Sumatera (Pongo abelii) dan Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) di Taman

Hewan Pematang Siantar Sumatera Utara”.

Selama proses penyusuna Skripsi ini penulis telah banyak memperoleh

kritik, saran, dan motivasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin

mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Endang

Sulistyarini Gultom, S.Si., M.Si., Apt selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang

telah membantu penulis dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini terhadap

penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dra. Usawatun

Hasanah, M.Si., Ibu Dra. Cicik Suryani, M.Si., Bapak Dr. Idramsa, M.Si. dan

Bapak Drs. Mhd Yusuf Nasution, M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah

memberikan banyak saran dan masukan dalam perbaikan skripsi ini. Penulis juga

mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ahmad Shafwan S. Pulungan, S.Pd.,

M.Si., selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan

masukan, nasehat dan bimbingan dan dorongan selama menjalani perkuliahan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hasruddin, M.Pd

selaku Ketua Jurusan Biologi dan Ibu Dr. Melva Silitonga, M.S., selaku Ketua

Program Studi Biologi Non Kependidikan, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu

Dosen, serta para pegawai Jurusan Biologi yang telah membantu penulis dalam

penyelesaian skripsi ini.

Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada Ayah Amir Syaripuddin

Harahap dan Uma Rosliana Siregar, serta Kak Elly Amsana, Bg Pangundian, Kak

Silvia Harleni, Kak Jubaidah, Kak Masrohia dan Bang Ruslan Amsori yang selalu



vi

memberikan doa, bantuan, materil dan semangat yang luar biasa kepada penulis

sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Untuk sahabat-sahabat saya

(Indra, Riama, Reni, Yuni, Nia, Winny, Muslim, Ros, Mila, Agustia) dan semua

rekan Biologi Nondik A 2014 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini,

namun penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat

membangun guna perbaikan dalam skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan

banyak terimakasih, semoga skripsi ini berguna untuk menambah wawasan ilmu

pengetahuan.

Medan,   Januari 2018

Armansyah Maulana Harahap

NIM: 4143220002


