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PRAKATA 

Pada kesempatan ini, penulis awali dengan mengucapkan puji syukur 

kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan nikmat kesehatan serta kesempatan 

yang telah dianugrahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian 

dan penyusunan skripsi yang berjudul “Nilai Hemogram Itik Peking Periode 

Pertumbuhan yang diberi Bakteri Asam Laktat Dalam Air Minum”.Skripsi 

ini merupakan persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan strata satu 

(S1) pada Program Studi Peternakan Universitas Jambi. 

Pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Ibu drh. Anie Insulistyowati, M.P selaku pembimbing utama dan Dr. drh. 

Fahmida Manin, M.P selaku pembimbing pendamping yang telah banyak 

meluangkan waktu, dorongan dan motivasi serta diskusi yang sangat berharga 

yang diberikan sejak peyusunan usulan penelitian hingga penulisan skripsi. 

2. Bapak Ir. Farizal, M.P selaku dosen wali akademik yang telah memberikan 

arahan dan bimbingan selama menempuh pendidikan di Fakultas Peternakan. 

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Nurhayati, M.Sc, Agr selaku Dekan Fakultas Peternakan dan 

seluruh staf pengajar Fakultas Peternakan Universitas Jambi yang telah 

banyak memberi ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis. 

4. Ibuku tercinta Sarmini dan Ayahku tercinta Sukartono yang selalu berdoa 

dengan penuh kesabaran dan semangat serta melimpahkan kasih sayang dan 

dorongan moral serta materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

5. Adikku tercinta Martalia Nada Ayu Ningtyas serta seluruh keluarga yang luar 

biasa memberi semangat pada penulis selama perkuliahan. 

6. Rekan satu tim penelitian Sherly Wulandari S.Pt, Atika Tamara, S.Pt, Nining 

Khusnul H, S.Pt, Sri Rezeki Ardilah, S.Pt, Yessi Agustin, Dwi Eka Puji 

Lestari, S.Pt dan Berni Handrianto, S.Pt yang telah berjuang bersama-sama 

untuk mencapai gelar sarjana. 
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7. Sahabat-sahabatku kelas A 2013 dan seluruh teman-teman angkatan 2013 

yang bersama berjuang saat perkuliahan serta semua teman-teman yang tak 

bisa saya sebutkan satu-persatu. 

8. Sahabat-sahabatku di pondokan ASOKA Puji Rahayu SP, Austin Ullyta SP, 

Indah Rahmasari SP,  Amelia Gustiarini SP yang telah berjuang bersama-sama 

untuk mencapai gelar sarjana. 

Laporan penelitian ini adalah hasil upaya maksimal penulis dengan 

bantuan berbagai pihak. Kritik atas kekurangan laporan ini mudah-mudahan dapat 

diperbaiki oleh peneliti-peneliti berikutnya untuk topik penelitian lain. 

Akhir kata penulis banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu penulis, semoga Allah SWT memberikan 

balasan yang setimpal kepada kita semua. 

Jambi,   Desember 2017 

Amelia Mega Ayu Anjarsari 

 

 

 

 


