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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul 

Pengaruh Beberapa Jenis Pakan Alami Terhadap Pertumbuhan Dan 

Kelangsungan Hidup Benih Ikan Lele (Clarias sp) dapat diselesaikan dengan 

baik. 

 Penulis mengetahui tanpa bekal ilmu pengetahuan, dorongan, bimbingan, 

bantuan moril dan materil, penyusunan karya ilmiah ini tidak dapat terselesaikan, 

karena itulah tiada imbalan yang dapat penulis sampaikan selain ucapan 

terimakasih. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih 

kepada : 

1. Allah SWT yang telah melindungi penulis dalam penyelesaian karya ilmiah 

ini. 

2. Kedua Orang tua saya yang sekian lama tiada lelah memberi dorongan, 

semangat dan doa yang tiada putusnya untuk keberhasilan pendidikan penulis. 

3. Agus Sugianto, Nurul Chairani, Nanda Rizki dan Siti Putriana sebagai abang 

serta adik penulis yang telah membantu dalam hal material, motivasi juga doa 

yang tiada putusnya untuk keberhasilan pendidikan penulis.  

4. Bapak Uswatul Hasan S.Pi, M.Si selaku Dosen Pembimbing I sekaligus 

sebagai Ketua Program Studi Akuakultur di Universitas Dharmawangsa Medan 

yang telah banyak memberi bimbingan, arahan dan motivasi serta alternatif 

pemecahan masalah dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. 

5. Bapak Bambang Hendra Siswoyo, S.Pi, M.Si selaku pembimbing II sekaligus 

sebagai Dekan Fakultas Perikanan di Universitas Dharmawangsa Medan yang 
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telah banyak memberikan kepada saya bimbingan, arahan dan motivasi dalam 

menyelesaikan karya ilmiah ini. 

6. Kepala Dinas Perikanan Tanjung Morawa Bapak T.M. Zaki aufa, S.Sos, M.AP. 

Yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di tempat tersebut 

sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar. 

7. Kepala Bidang Balai Benih Ikan Air Tawar Tanjung Morawa Bapak Jonathan 

yang telah  membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian dengan baik dan lancar. 

8. Ibu Kurnia Novita Sari yang telah membantu dan memberi arahan kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik.  

9. Rida Agustin Gea, Novi Karlina dan Rachman Dani Rizky T. sebagai teman 

seperjuangan penulis selama ini telah membantu dalam menyelesaikan karya 

ilmiah ini.  

10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Perikanan Universitas Dharmawangsa 

angkatan 2016 yang telah membantu penulis dalam penyusunan karya ilmiah 

ini. 

11. Saidah Tina, Cut Adinda, dan teman-teman rumah penulis yang telah memberi 

motivasi juga semangat dalam penyusunan karya ilmiah ini. 

12. Lukman Hakim, Syahputra, Ifan Pulungan, Ridho serta Dwi pratama yang 

dahulu pernah memberi motivasi dan membantu dalam transportasi kepada 

penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini.  

13. Milah, Icha, Fira, Fandi, Aldy, Fahmi, dan Zulham yang telah memberi 

motivasi juga semangat kepada penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini. 
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Penulis telah berupaya menyusun proposal penelitian ini dengan sebaik 

mungkin, namun jika ada  kekurangannya penulis dengan tangan terbuka 

menerima  kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya konstruktif demi 

kesempurnaan proposal penelitian ini. 

 

Medan, Maret 2020 

 

 

 

Penulis 
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