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SANWACANA 

 

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allaah SWT, Robb semesta alam  yang Maha 

Menggenggam jiwa-jiwa hamba-Nya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi hingga 

tak ada satu pun yang luput dari pengawasan-Nya. Sholawat serta salam selalu 

tercurahkan untuk sosok manusia paling mulia, Nabi Muhammad SAW beserta 

keluarga, sahabat, serta umat yang senantiasa mengikuti sunnahnya. 

Skripsi yang berjudul “Identifikasi Cacing Uusus dengan Mtode Natif dan Mc. 

Master pada Ternak Sapi Ongole (Bos indicus) di Desa Kertosari Kecamatan 

Tanjungsari”  

Skripsi ini juga merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Universitas 

Lampung. Penyelesaian skripsi ini melibatkan banyak pihak untuk penulis 

mengucapkan terimakasih yang tiada tara kepada: 

1. Ibu Naimah dan Bapak Jumiran tersayang atas limpahan cinta, doa dan 

pengorbanan untuk ananda. Semoga Allaah memuliakan kalian di dunia maupun 

di akherat. 

2. Ibu Endah Setyaningrum, M.Biomed, selaku pembimbing 1. Terima kasih yang 

sedalam-dalamnya atas semua ilmu, nasehat, saran dan kritik produktif yang telah 

ibu berikan, serta atas kesabaran dalam membimbing penulis sampai selesai. 

3. Ibu Emantis Rosa, M. Biomed. selaku pembimbing II yang selalu meluangkan 

waktu untuk membimbing penulis, terimakasih atas semua motivasi, saran, serta 
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pembelajaran yang tak ternilai, semoga Allaah SWT membalas kebaikan Ibu 

dengan pahala yang berlipat. 

4. Ibu Sri Murwani, M. Sc. selaku pembahas atas kritik, saran serta kesabaran dalam 

membimbing penulis, luapan terimakasih berbungkus do’a semoga Ibu senantiasa 

dalam lindungan-Nya. 

5. Ibu Dra.Nuning Nurcahyani, M.Sc selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 

6. Bapak Tugiono, Ph.D selaku Pembimbing Akademik. 

7. Bapak Prof. Suharso, Ph.D  selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam. 

8. Seluruh karyawan Balai Veteriner Lampung yang telah bersedia meluangkan 

waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian. 

9. Para perangkat desa di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari yang telah 

membantu dan memberikan masukan kepada penulis dalam melaksanakan 

penelitian. Semoga penelitian yang dilakukan penulis dapat bermanfaat bagi 

masyarakat. 

10. Adikku tercinta: Nurul Fadhilah, yang meberikan motivasi dan dukungannya 

kepadaku, terimaksih atas cinta yang selalu mengalir tanpa henti. 

11. Kakaku tersayang: Ahmad Muarif, walaupun kau jauh disana namun dukungan 

dan nasehatmu tak henti kau berikan kepadaku, semoga kelak aku bisa menjadi 

adik yang dapat kau banggakan. 

12. Kakakku tercinta Hamid Amali yang telah menjadi teladan dan motivasi penulis 

selama ini. Walau kini, kita tak lagi dapat berjumpa namun nasihat dan 
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motivasimu selalu ku ingat. Semoga Allaah mengampuni segala dosamu dan 

menerima segala amal baikmu. 

13. Keluarga besarku yang selalu mendoakan adan memberi semangat tersendiri, 

semoga kelak Allaah mengumpulkan kita di SyurgaNya. 

14. Vista Novina, terimakasih atas kebersamaanya selama ini, suka duka saat 

penelitian dari judul hingga kompre, akhirnya toga terpasang juga. 

15. Sahabatku terkasih yang menjadi sumber inspirasi: mba Asih, Tri Lestari, mba 

Ratna, Imah suryani, teman-temanku di Wisma Ananda Putri dll terimakasih telah 

menjadi sandaranku selama ini. 

16. Saudaraku seperjuangan di Muslimah Hizbut-tahrir Chapter Kampus Lampung, 

lanjutkan tongkan ekstafet perjuangan dakwah ini, semoga Allaah menghimpun 

kita di syurgaNya, ana uhibbukum fillahi.. 

17. Keluarga kecilku di Home Schooling Group Khoiru Ummah atas motivasi dan 

dukungannya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Jazakumullah 

Khoiron Katsir. 

18. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkansatu per satu yang telah membantu 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Jazakumullaah Khoiron Katsir penulis haturkan untuk seluruh pihak yang telah 

berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis berharap karya kecil ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca dan mohon maaf atas segala kekurangan karena sejatinya 

kesempurnaan hanya milik Allaah semata. Semoga Allaah SWT senantiasa 
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mengumpulkan kita dalam langkah-langkah kebaikan dan menjadikan kita hamba 

yang selalu bersyukur. Aamiin.. 

 

Bandar Lampung, September 2015 

Penulis 

 

Aini Rahmalia 

 


