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dilaksanakan bulan Maret-Juli 2017 ialah “Pengaruh Lama Penyimpanan Pada 

Suhu Kamar Terhadap Kadar Protein Telur Ayam”. 
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penyusunan skripsi. Kepada sahabat gokil deanita, dwi ratih, dewi rahmawati dan 
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 Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat 

menambah informasi bagi yang membutuhkan, serta dapat menjadi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju yang lebih baik. 
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