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menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh 

Substitusi Bekatul Dengan Tepung Azolla (Azolla pinnata) 

Terfermentasi  Dalam Pakan Terhadap Persentase Karkas dan 

Lemak Abdominal Ayam Pedaging” dengan lancar dan baik. 
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8. Rekan satu tim penelitian yang telah memberi dukungan dan 

kerjasama yang baik ketika penelitian berlangsung. 

9. Rekan-rekan seperjuangan dalam meraih impian, dan seluruh 

pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah 

memberikan semangat dan bantuan selama pelaksanaan 

penelitian dan penulisan skripsi. 
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penulis pada khususnya dan pembaca pada umunya sehingga dapat 
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