
 

 

 

Allhamdulillahirobbil’alamin..... 

Kuhaturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya serta 

suri tauladanku Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman hidup dalam 

berikhtiar 

 

Ayahanda yang mulia, Ibunda yang tercinta terima kasih atas segala doa, air 

mata dan keringat perjuanganmu yang telah membawaku memasuki gerbang 

kesuksesan dari rasa tidak mampu hingga rasa yakin untuk aku mencoba 

bertahan atas nama perjuanganmu.  Aku selalu ingin menceritakan semua tapi 

aku selalu kehabisan kata-kata.  Mungkin hanya inilah yang mampu kubuktikan 

kepadamu bahwa aku tak pernah lupa pengorbananmu, bahwa aku tak pernah 

lupa nasihat dan dukunganmu, bahwa aku tak pernah lupa segalanya dan 

selamanya. 

 

Dengan kerendahan hati karya kecil dan sederhana ini kupersembahkan 

seikhlasnya kepada : Ayahanda (Rubiyo) Ibunda (Sumi), kakak  (Purwanto dan 

Sutiyo), adik (Budi Suwaryo), Dosen, serta teman seperjuangan atas waktu 

dan pengorbanan kalian dalam membantuku menyelesaikan skripsi ini, 

perhatian kalian selalu menjadi motivasi bagiku  

 

Serta 

Almamater hijau 

yang turut membangun diriku, mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak 

 

 

 



 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat 

dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Bapak Dr. Kusuma Adhianto, S. Pt., M. P.—selaku Pembimbing Utama—atas 

gagasan, saran, bimbingan, nasihat, motivasi dan segala bantuan yang 

diberikan selama penulisan skripsi; 

2. Ibu Veronica Wanniatie, S. Pt., M. Si—selaku Pembimbing Anggota dan 

sekaligus Pembimbing Akademik—atas saran, arahan, dan bantuan serta 

bimbingan selama penulisan skripsi ini; 

3. Bapak drh. Purnama Edi Santosa, M.Si—selaku Pembahas—atas kritik, saran, 

dan masukan yang positif kepada penulis; 

4. Ibu Sri Suharyati, S.Pt., M.P., selaku sekertaris Jurusan Peternakan—atas 

saran dan masukan yang positif kepada penulis; 

5. Bapak Prof. Dr. Ir. Muhtarudin, M.S., selaku ketua Jurusan Peternakan—atas 

izin yang telah diberikan; 

6. Bapak Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.—selaku Dekan Fakultas 

Pertanian, Universitas Lampung—atas izin yang diberikan; 

7. Ibu Anjani selaku Kepala Laboratorium Kesmavet BPPV Bandar Lampung 

atas izin yang telah diberikan untuk dapat melakukan penelitian; 



8. Pak Sigit, dan semua penguji Laboratorium Kesmavet BPPV Bandar 

Lampung atas bantuan dalam penelitian yang telah dilakukan. 

9. Bapak dan Ibuku tercinta atas segala do’a, dorongan, semangat, pengorbanan, 

dan kasih sayang yang tulus ikhlas dan senantiasa berjuang untuk keberhasilan 

penulis, kakakku (Purwanto dan Sutiyo) dan adik (Budi Suwaryo) tercinta atas 

nasihat dan dukungannya dalam bentuk moril maupun materil. 

10. Teman satu tim penelitian Alda Nasrul Haq – atas kerjasama, bantuan, 

motivasi, dan perhatiannya. 

11. Teman-teman peternakan seperjuangan angkatan 2010 Afrizal, Agung, Aini, 

Ajrul, Andri, Anung, Awari, Ayyub, Cheldra, Dewa, Dewi, Dian, Edo, Etha, 

Fajar, Fandi, Fara, Fauzan, Febi, Gaby, Heru, Ilmia, Imam, Irma, Janu, Jefri, 

Kunaifi, Miranti, Nani, Nano, Niko, Nurma, Oto, Rahmadhanil, Rahmat, 

Rangga, Repi, Repki, Rizki, Rohmat, Rosa, Sekar, Sherly, Tiwi, Tri, Yuli, 

Widi, Bowo dan seluruh kakak tingkat hingga 2009, adik-adik angkatan 2011, 

2012, dan 2013 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas doa, motivasi, 

bantuan, dan kebersamaannya. 

12. Semua dosen dan pegawai di Jurusan Peternakan yang senantiasa memberikan 

dukungan dan motivasinya; 

Semoga semua bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis 

mendapat pahala dari Allah SWT, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi 

kita semua. Amin. 

Bandar Lampung, 22 Januari 2015 
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