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Alhamdulillahirobbil alamiin, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah
subhanahu wa ta’ala karena berkat rahmat dan karunianya, saya diberi kemudahan
oleh-Nya untuk bisa melaksanakan skripsi saya pada semester 110 tahun 2019
dengan judul “Intensitas dan Prevalensi Ektoparasit Monogenea pada Kolam
Budidaya Ikan Nila (Oreochromis niloticus)”. Sholawat serta salam tak lupa saya
haturkan kepada Nabi kita, Muhammad salallahu ‘alaihi wasallam beserta para
istri, keluarga dan sahabat.
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana
sains dalam menempuh pendidikan di bidang Biologi. Di dalam pelaksanaan
skripsi ini saya mendapat banyak sekali pelajaran tidak hanya mengenai teori
namun juga dalam hal pengembangan diri dan pengalaman yang akan diingat.
Tentunya terdapat banyak sekali pihak yang telah membantu dan mendorong saya
agar semangat menjalani penelitian ini. Izinkan saya mengucapkan terimakasih
kepada Ibu drh. Atin Supiyani, M.Si selaku dosen pembimbing satu sekaligus
Penasihat Akademik yang dengan sabar selalu memberikan arahan, nasihat,
masukan dan motivasi yang sangat baik setiap semester dan Ibu Dr. Yulia
Irnidayanti, M.Si selaku dosen pembimbing dua yang telah bersedia memberikan
arahan dan masukan yang baik dalam penyelesaian skripsi ini.
Kepada Bapak Drs. Refirman Dj., M. Biomed dan Ibu Dr. Elsa Lisanti, M.Si
selaku dosen penguji satu dan dua yang juga telah banyak memberikan kritik
membangun terutama dalam teori-teori penulisan skripsi ini. Kemudian, Ibu Dr.
Reni Indrayanti, M.Si selaku koordinator prodi Biologi, Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta, yang telah banyak
mengajarkan mengenai etika, empati, kedisiplinan dan tanggung jawab kepada
mahasiswa. Bapak Dr. Adisyahputra, M.Si selaku Dekan Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta.
Terimakasih untuk seluruh dosen Biologi, Universitas Negeri Jakarta yang
telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak
Wagio selaku ketua LSM Mina Nusantara dan Pak Roso yang telah mengizinkan
penelitian di tambak ikan nila serta bapak-bapak pemilik kolam lainnya yang telah
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membantu dan memberikan dukungan dalam penelitian Saya. Terima kasih juga
kepada Bapak Agusto selaku kepala bagian teknisi alat-alat penelitian di LIPI
yang telah bersedia membantu, mengajarkan dan meminjamkan alat DO meter
untuk melengkapi data penelitian Saya.
Terima kasih kepada keluarga saya, Mama, Papa, adik-adikku, kakak
sepupuku Doris Evan, sepupuku yang lainnya, paman dan bibiku yang selalu
memberi semangat, doa-doa untuk belajar dengan baik dan segera menuntaskan
pendidikan dengan bertanggung jawab serta memberikan Saya makna kehidupan
agar menjadi orang yang baik dan berguna bagi Negara dan agama. Terima kasih
kepada lembaga pemerintah terkait yang telah menghadirkan Bidikmisi sebagai
beasiswa yang mampu membiayai masa perkuliahan Saya selama 8 semester.
Terakhir, terkhusus kepada sahabat-sahabat terdekatku baik itu yang di kelas,
yang pernah satu kosan, di Bangka dan di Serang, teman-teman biologi 2015,
kakak-kakak tingkat, adik-adik tingkatku yang selalu memberikan do’a,
dukungan, nasihat dan kebersamaan sejak awal memasuki Universitas Negeri
Jakarta ini hingga akhir kelulusan. Semangat dan sukses selalu untuk kalian yang
masih kuliah atau menjalankan penelitian skripsi. Proses mengerjakan skripsi
adalah masa-masa yang penuh dengan kenangan yang tidak dapat terulang. Maka
dari itu, manfaatkanlah waktumu dengan optimal dalam pengerjaannya dan tidak
menunda-nunda selagi masih sehat dan mampu. Semoga selalu diberi kemudahan
oleh-Nya. Penulisan skripsi ini tentu masih jauh dari kata sempurna, namun saya
berharap ada banyak manfaat yang bisa diambil oleh pembaca, terutama adik-adik
mahasiswa yang membutuhkan referensi ataupun bagi yang ingin melaksanakan
penelitian lanjutan di tahun-tahun yang akan datang.
Terimakasih.
Jakarta, Februari 2020
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