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KATA PENGANTAR 

 Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas 

karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya ilmiah 

ini dengan judul : Pengaruh Frekuensi Pemberian Pakan Alami Cacing Sutra 

(Tubifex sp) Terhadap Pertumbuhan Dan Kelulusan Hidup Benih Ikan Lele 

Sangkuriang (Clarias sp). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan, Program studi 

Akuakultur, Universitas Dharmawangsa Medan. 
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1. Kedua orang tua tercinta Bapak Muhammad Yanto Gea dan Ibu Salini yang 
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tiada putusnya untuk keberhasilan pendidikan dalam hidup saya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
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Firdaus Gea yang salalu memberi dorongan, semangat dan doa yang tiada 
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menyelesaikan skripsi ini. 

3. Bapak Uswatul Hasan, S.Pi, M.Si selaku pembimbing I sekaligus Ketua 

Program Studi Akuakultur yang telah banyak memberikan kepada saya 

bimbingan, arahan dan motivasi serta alternatif pemecahan masalah sampai 

penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini. 
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4. Bapak Bambang Hendra Siswoyo, S.Pi, M.Si selaku pembimbing II  sekaligus 

sebagai Dekan Fakultas Perikanan yang telah banyak memberikan kepada 

saya bimbingan, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penyusunan 

laporan skripsi ini. 

5. Rachman Dani Rizky T yang  telah senantiasa memberikan dukungan, 

semangat dan motivasi sehingga penulis mampu berjuang kembali untuk 

menyelsaikan skripsi ini. 

6. Sahabat saya Dinda Aulia dan Novi Karlina yang senantiasa memberikan 

dukungan dan motivasi serta sebagai teman seperjuangan di Fakultas 

Perikanan Universitas Dharmawangsa  yang sama-sama berjuang dari awal 

hingga akhir, senang bisa mengenal kalian dan menjadi bagian keluarga besar 

Fakultas Perikanan Universitas Dharmawangsa. 

7. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Perikanan Universitas Dharmawangsa   

yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusunan laporan 

skripsi ini. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyusun usulan 

penelitian ini dengan sebaik mungkin, namun jika ada kekurangan penulis dengan 

tangan terbuka menerina kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya konstruktif 

demi kesempurnaan skripsi ini. 

Medan, Maret 2020 

 

 

Penulis 

 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA




