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Terima kasih juga Penulis Sampaikan kepada Ibu Dr. Martina Restuati, M.Si 

selaku Dekan FMIPA, kepda Bapak Prof. Dr. Herbert Sipahutar, M.S., M,Sc 

selaku wakil dekan bidang akademik FMIPA yang telah member izin penelitian 

kepada penulis. Kepada Bapak Dr. Hasruddin, M.Pd selaku Ketua Jurusan Biologi 
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Nugraha, M.Sc selaku Kepala Laboratorium Biologi dan kepada Semua dosen di 
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penulis sampaikan kepada Risna Lenita, Vanny Harianto, dan Yuninda Dewi 

Sukma C. yang telah menjadi saudara selama perkuliahan, terimakasih atas kasih 
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