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PRAKATA 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan 

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan 

judul “Pengaruh Pemberian Bawang Putih (Allium sativum) Pada Pembuatan 

Telur Asin Cara Basah Terhadap Kualitas Telur Asin”. 

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini telah 

melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang 

telah memberikan kontribusi dalam penelitian dan penyelesaian penulisan skripsi. 

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak                         

Ir. Haris Lukman, M.Si selaku pembimbing utama dan Ibu Olfa Mega S.Pt. M.Si 

selaku pembimbing pendamping dan Dr. Yatno, S.Pt., M.Si selaku pembimbing 

lapangan (PL) magang, atas bimbingan motivasi dan diskusi yang diberikan 

kepada penulis, mulai dari persiapan usulan penelitian sampai penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Ir. H. Zafrullah 

Zein, M.S selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan 

bimbingan selama menempuh pendidikan di Fakultas Peternakan, serta staf 

pengajar Fakultas Peternakan Universitas Jambi yang telah banyak memberikan 

penulis ilmu pengetahuan.  

Selanjutnya dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih 

kepada kedua orang tua tercinta, Ir. Abu Nawas (Alm) dan Yuhani, karena 

keberhasilan ananda ini tak luput dari jasa, pengorbanan, limpahan cinta kasih 

sayang dan hasil didikan serta doa’nya, dan kepada kakakku Yossi Saswita yang 

selalu mendoakan serta pengorbanannya, baik dari segi moril atau materi kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada: 

1. Bapak Ir. Farizal, M.P., Bapak Ramanto dan staf akademik serta staf tata 

usaha (TU) Fakultas Peternakan Universitas Jambi yang telah membantu 

penulis dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini dengan baik. 

2. Tim satu penelitian (Resa Purnama), terima kasih atas kekompakkan dan kerja 

sama yang baik mulai dari awal penelitian sampai akhir penelitian. 
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3. Ibu Elfitri dan Ibu Feni yang telah memberikan izin kepada penulis untuk 

melaksanakan Pengujian Organoleptik di Laboratorium Fakultas Peternakan 

Universitas Jambi. 

4. Sahabat-sahabat terbaik selama kuliah semua teman Peternakan angkatan 

2012 dari kelas A sampai kelas D yang tidak saya sebutkan satu persatu yang 

telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih 

banyak kekurangan dan kelemahan, namun penulis mengharapkan semoga skripsi 

ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun kepada semua pihak yang 

memerlukan. 

 

 

 

   Jambi,   Februari 2017 

 

 

M. Novry Ferry Adisurya 

 

 

 


