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PRAKATA 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Enzim Cairan Rumen Kerbau Asal 

Rumah Potong Hewan Dalam Ransum Terhadap Bobot Karkas Ayam Broiler” 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana peternakan (S.Pt) di 

Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa 

adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan 

hati, izinkan  penulis mengucapkan : 

1. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda Haironol 

Abidin (alm) dan Ibunda Nislah  serta saudaraku Muchlis, SP yang telah 

memberi dukungan dan motivasi baik secara moril maupun materil serta do’a 

yang tiada henti. 

2. Terima kasih kepada bapak Dr. Ir. Noferdiman, MP selaku pembimbing 

utama yang telah memberikan waktu dan begitu sabar membimbing saya 

selama ini dalam menulis dan menyusun skripsi. 

3. Terima kasih kepada bapak Dr. Ir. Agus Budiansyah, MS sebagai 

pembimbing pendamping yang telah sabar membimbing saya selama ini 

dalam penulisan dan penyusunan skripsi. 

4. Terima kasih kepada staf penguji yang telah banyak memberikan kritik dan 

saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang 

diharapkan. 

5. Terima kasih kepada ibu Ir. Silvia Erina, MP selaku pembimbing akademik 

yang telah membimbing penulis selama melaksanakan studi di Fakultas 

Peternakan Universitas Jambi. 

6. Terima kasih kepada ibu Dekan Fakultas Peternakan  Prof. Dr. Ir. Hj. 

Nurhayati, M.Sc. Agr yang telah memberikan waktu bagi penulis untuk 

mengikuti perkuliahan di Fakultas Peternakan Universitas Jambi. 

7. Terima kasih kepada teman-teman terbaikku Fitri Enda Sari, Eka Okta Dewi 

Priyanti, Lilis Suryani yang telah membantu, mendukung penulis selama 
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kuliah dan hingga penelitian selesai, kemudian teman satu tim penelitian 

Jusalia  dan  Eko Yunianto terima kasih atas kekompakannya.  

8. Terima kasih kepada Rici Rizky Hasibuan yang selalu menemani dan 

mendukung saya selama ini. 

9. Terima kasih kepada teman seperjuanganku Setiawan, Hammiyati Fitri S.Pd, 

Wiwik Yulianti dan seluruh anak kelas C angkatan 2013 yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu atas kebersamaannya selama ini. 

10. Terima kasih kepada rekan-rekan posko 32 KKN Reguler di Desa Karang 

Berahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi yaitu 

Siti, Novi, Hansen, Eli, Risni, Riri, Lian, Yusriadi, Devi, Ilham, Ratna, Kak 

Rina, dan Renny. Terima kasih atas cerita yang sudah kita ukir bersama 

selama 2 bulan.  

Akhir kata penulis banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu penulis, semoga Allah SWT memudahkan 

semua urusan kita. Amiin.  

 

         Jambi,  Desember  2017 

 

                                   Harnita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


