
UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillahirobbil‘alamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang 

telah memberikan rahmat dan karunia Nya, hanya kata itu yang mampu terucap. 

Syukur untuk Mu Ya Allah yang telah menciptakan hamba, memberikan 

kesempatan dan kemampuan serta menuntun perjalanan hidup hamba dengan cara 

Mu yang sempurna sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul” “Performan Reproduksi Kerbau Kuntu di Desa Kuntu Kecamatan 

Kampar Kiri Kabupaten Kampar”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat 

untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska 

Riau. 

Penulis persembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup yang senantiasa 

ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, saat kulemah tak berdaya 

yaitu  sosok yang sangat luar biasa yang selalu menjadi sumber inspirasi, motivasi 

dan semangat penulis yakni Ibu tercinta Rostini dan ayahanda Nazri Asri (Alm) 

yang selalu memanjatkan doa kepada putramu tercinta dalam setiap sujudnya. 

Maka izinkan aku melalui bingkisan sederhana ini untuk mengukir senyum indah 

diwajah ibunda tercinta. Terima kasih untuk semuanya. 

Maaf, walaupun aku tahu ini belum berarti apa-apa, belum mampu untuk 

menggantikan semuanya, namun aku berharap setidaknya mampu menjadi sapu 

tangan dari tiap air mata yang jatuh dan dari tiap tetes keringat yang engkau 

keluarkan untukku, menjadi pengobat ketika hatimu terluka karenaku, menjadi 

selimut disetiap kali dirimu terbangun karena tangisanku. Kepada adik ku 



tersayang Rifka Amaliyah, S.Pd dan Nurhilal Nazri Arif. Terima kasih telah 

bersedia menjadi orang yang paling berharga di hatiku, aku cinta kalian. 

Pada kesempatan bahagia ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada semua pihak yang turut memberi bantuan, petunjuk, 

bimbingan dan dorongan selama penulis menuntut ilmu di kampus maupun 

selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun 

tidak langsung terutama kepada :  

1. Bapak Prof. Dr.H. Akhmad Mujahidin,M.Ag selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Jajarannya yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas 

Pertanian dan Peternakan. 

2. Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Dekan Fakultas Pertanian dan 

Peternakan 

3. Bapak Dr. Irwan TaslaPratama, M.Sc selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Triani 

Adelina, S.Pt., M.P selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Arsyadi Ali, S.Pt, 

M.Agr. Scselaku Wakil Dekan III Fakultas Pertanian dan Peternakan. 

4. Ibu Dewi Ananda Mucra, S.Pt.,M.P selaku Ketua Jurusan Ilmu Peternakan 

Fakultas Pertanian dan Peternakan. 

5. Ibu Dr. Yendraliza, S.Pt., MP selaku pembimbing I yang telah banyak 

memberikan bimbingan, pengarahan, masukan dan saran yang sangat 

berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Ibu Restu Misrianti, S.Pt., M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak 

memberikan bimbingan, arahan, semangat, masukan dan saran yang 

sangat mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. 



7. Ibu Zumarni, S.Pt., MP selaku penguji I dan ibu drh. Rahmi Febriyanti, 

M.Sc selaku penguji II yang telah banyak memberikan saran, arahan dan 

motivasi dalam penulisan skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu dosen selaku staf pengajar yang telah mendidik penulis 

selama perkuliahan, karyawan serta karyawati serta seluruh civitas 

akademik Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan bantuan secara 

langsung maupun tidak langsung kepada penulis. 

9. Keluarga besar penulis, kakak Zahrotul Aini, kakak Hazani, kakak Haniza,  

Annisa Ulhusnah, Naldi Nurhadi, Amali Makmur, Winda Lesari, Nadya 

Tul Almarsya, Ines Yuwandari, Adik Silfia Ade Safitri, Adik Irsyad Fazli, 

Ponakan, Alvindra Pratama, Ferdi Aryo Putra, Abdul Hamid. Terimaksih 

keluarga besar saya atas motivasi dan do’a kepada penulis dari awal 

hingga menyelesaikan skripsi ini. 

10. Teman-teman PKL di Lokasi  Ayam Bertelur, Batu Sangkar, Sumatra 

Barat. dan teman-teman KKN Desa Sungai Alah Kecamatan Lubuk Jambi 

Kabupaten Teluk Kuantan. Terima kasih atas semua kenangan yang 

diberikan. 

11. Buat teman-teman seperjuangan Muhammad Yazid, Husnul Abadi, 

Khairil,  Hari Indra Utama, Amelda Pairoz, Juli Artati, Julianto, Fadli 

Arsyad, Ratna wati, M.Hidayat, Jasmas Sugandhi, M. Faisal dan angkatan 

2012 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

banyak support dan menjadi teman yang selalu setia menemani dalam 

menjalani hari-hari ku di UIN Suska Riau. 



12. Teman satu kos Adinar akbar, Hendri, Hardi Fitra, Hairul Nizam, Jerri, 

Fitra Alpi, Rizkon, Firman, Saprul terimakasih telah memberi support 

selama penulis dalam menjalani hari-hari di Pekanbaru. 

13. Untuk semua orang yang telah banyak membantu baik moril dan materil, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Penulis mendo’akan semoga bantuan yang telah diberikan dapat diberkahi dan 

dicatat sebagai suatu amal ibadah oleh Allah SWT, Amin ya Rabbal’alamin. 

 

 Pekanbaru, Oktober 2018 

  

 

        Fitra Nazri Arif 


