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 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan 

keselamatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul 

“Kecepatan Leleh, pH dan Kadar Glukosa Es Krim Susu Kambing dengan 

Bahan Penstabil Gel Daun Cincau Hijau (Cyclea barbata Miers) pada 

Konsentrasi Berbeda”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang 

harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Stratum Satu (S-1) 

pada Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah 

turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, 

penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ayahanda tercinta Wardi dan Ibunda Jumi tercinta, terima kasih yang tak 

terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan dan ketulusannya 

dalam mendampingi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan 

rahmat dan ridho-Nya kepada keduanya. Serta ananda adikku Habib 

Muharoman dan keponakan yang selalu mampu menjadi tempat beristirahat 

dan melepas penat yang luar biasa. 

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

Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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4. Ibu Wieda Nurwidada Haritsah Zain, S.Pt., M.Si selaku Pembimbing I yang 

telah memberikan bimbingan, masukan, motivasi dan semangat dalam 

penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan sangat baik. 

5. Bapak Bambang Kuntoro, S.Pt., M.Si selaku Pembimbing II dan selaku 

Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan nasehat serta 

memberikan arahan dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan 

dengan sangat baik. 

6. Ibu Dr. Irdha Mirdhayati, S.Pi., M.Si selaku Penguji I yang telah memberikan 

banyak masukan serta arahan kepada penulis. 
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7. Ibu drh. Rahmi Febriyanti, M.Sc selaku Penguji II yang telah memberikan 

nasehat dan hal positif kepada penulis. 

8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Fakultas Pertanian dan Peternakan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas segala bantuan 

selama masa perkuliahan penulis. 

9. Nur Azijah Nasution sebagai teman satu angkatan serta partner terbaik 

terimakasih atas motivasi dan bantuannya untuk penulis. 

10. Kakang Arif Baruddin sekaligus teman seperjuangan terima kasih atas 

bantuan dan persahabatannya selama ini. 

11. Teman-teman seperjuangan kelompok es krim Ardod, S.Pt, Aswin Syafi’i 

Nahampun, Ratnawati, Ismi Hidayah, S.Pt, Dwi Antoro, dan Gustikawati 

terimakasih atas bantuannya selama ini serta motivasi, arahan, kerjasama tim 

dan kebersamaan dalam penelitian es krim cincau. 

12. Angkatan Peternakan 2012 yang telah mengisi hari-hari penulis. 

13. Teman-teman KKN Desa Sungai Salak Kabupaten Rohul. Terima kasih telah 

memberikan pengalaman yang berkesan untuk penulis. 

14. Dan kepada pihak-pihak lain yang telah begitu banyak membantu namun 

tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi 

kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi 

amal ibadah di hadapan-Nya. Amin. Penulis menyadari bahwa masih banyak 

terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran 

yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di kemudian 

hari. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan Teknologi Pengolahan Pangan. 
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