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KATA PENGANTAR 

 
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta 

kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan 

baik yang berjudul “Efisiensi Pakan Ikan Nila (Oreochromis niloticus) Yang 

Dipuasakan Secara Periodik Terhadap Laju Pertumbuhan”. Laporan penelitian ini 

untuk memenuhi syarat dalam memperoleh  gelar Sarjana Perikanan pada 

Fakultas Perikanan Universitas Dharmawangsa. 

Terselesaikannya laporan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan banyak 

pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh 

rasa hormat penulis menghanturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi 

semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung 

maupun tidak langsung dalam menyelesaikan laporan penelitian ini. Oleh karena 

itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima 

kasih kepada : 

1. Teristimewa kepada kedua orang tua dan saudara serta keluarga lainnya yang 

selalu mendoakan, memberi motivasi dan pengorbanannya baik dari segi 

moril dan materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan penelitian ini.  

2. Bapak Bambang Hendra Siswoyo, S.Pi, M.Si selaku Dosen Pembimbing I 

yang telah banyak memberi bimbingan, arahan dan motivasi yang sangat 

berguna dalam menyelesaikan laporan penelitian ini. 

3. Bapak Uswatul Hasan, S.Pi, M.Si selaku Dosen pembimbing II yang telah 

banyak memberikan kepada saya bimbingan, arahan dan motivasi dalam 

menyelesaikan laporan penelitian ini. 

4. Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Perikanan khususnya 

Program Studi Akuakultur yang telah banyak memberikan banyak tambahan 

pengetahuan dan kerelaan membagi ilmu kepada penulis. 

5. Teman seperjuangan Citra Zega, A.Ma, Kristiana Telaumbanua, A.Ma, 

Julisman Zega, A.Ma, dan Virgilius Farasi yang selalu membantu selama 

proses pelaksanaan penelitian dan menyelesaikan laporan penelitian ini.  

6. Seluruh  teman-teman Fakultas Perikanan Universitas Dharmawangsa yang 

telah membantu dalam penyusunan laporan penelitian ini. 
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Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak dan 

apabila ada yang tidak tersebutkan penulis mohon maaf, dengan besar harapan 

semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan 

umumnya bagi pembaca.  

     

Medan,    Desember 2019 
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