
 
 
 
 

 

SANWACANA 

 

Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Perbandingan Obat Amaryl Dengan Ekstrak Rimpang Rumput 

Teki (Cyperus rotundus L.) Terhadap Kadar Gula Darah Pada Mencit (Mus 

musculus L.) Jantan Yang Diinduksi Aloksan”. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, saya menyadari bahwa banyak sekali bantuan 

yang saya dapatkan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin 

mengucapkan rasa terimakasih yang tulus kepada : 

1. Orang tuaku tersayang Ayah dan Ibu, terimakasih selalu memberi semangat, 

motivasi untuk tidak menyerah dan selalu berusaha, serta tidak hentinya 

selalu mendoakan saya siang dan malam. 

2. Bapak Drs. Hendri Busman, M. Biomed., selaku pembimbing I yang telah 

membimbing saya dengan sabar, memberi arahan, dan saran dalam penulisan 

skripsi. 

3. Ibu Dra. Nuning Nurcahyani, M.Sc., selaku pembimbing II sekaligus ibu 

ketua jurusan yang telah banyak memberi nasehat, saran, dan bimbingan 

dalam menulis skripsi. 

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

Pengetahuan Alam.  



5. Bapak Dr. Sutyarso, M. Biomed., selaku pembahas yang telah banyak 

memberikan saran yang lebih baik, kritik, dan koreksi pada penulis. 

6. Ibu Dra. Tundjung T. Handayani, M.S., selaku pembimbing akademik yang 

selalu sabar memberikan nasehat, semangat, membimbing dengan sabar pada 

penulis selama ini dan selalu mendoakan penulis. 

7. Ibu Rochmah Agustrina, Ph.D., selaku dosen biologi yang menjadi 

pembimbing Kerja Praktik, yang banyak memberikan nasehat dan saran. 

8. Seluruh dosen jurusan biologi yang selama ini telah memberikan ilmu dengan 

tulus dan pengalaman yang belum pernah saya dapatkan di tempat lain. 

9. Bapak Sungadi dan Bapak Ali, Bapak Hambali, selaku Laboran yang telah 

banyak membantu penulis selama penelitian. 

10. Seluruh staf Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam. 

11. Untuk orang yang paling spesial Ahmad Iqbal Chaniago, yang selama ini 

selalu menemani, memberikan semangat, kasih sayang, dan doa. 

12. Teman – teman penelitian sekaligus sahabat Nindia Susanti, Nurhaini Wahyu 

Lestari, terima kasih atas kerjasama, kebersamaan dalam melalui berbagai hal 

dari mulai sedih sampai senang. 

13. Teman-teman dekat Reni Agustina, Nori Irawati, Christiana Eka Isharnani, 

yang pernah menghabiskan waktu bersama-sama mulai dari sedih, senang. 

14. Keluarga besar angkatan 2011 biologi : Agung, Robith, Wendi, Anggi, Fadil, 

Sobran, Ian, Adi, Isro, Ori, Astrid, Debby Sarasmi, Yuli, Siti, Melinda, 

Fenida, Agra, Dewi Okvita, Aini, Dwi, Umi, Sa’adah, Meri, Maria, Vista, 

Kadek, terimakasih atas kebersamaan selama ini. 



15. Teman belajar bareng sampai malam-malam di Rusunawa Fadila Suci, dan 

Riska Damayanti, terimakasih . 

16. Kakak tingkat angkatan 2010 kak Billy, mbk Rita Asmara, mak Lindawati 

yang telah banyak memberi saran, kritik, dan bantuan. 

17. Adik tingkat : Rohman, Hendra, Tara, Nanas, Naumi, atas keceriaan, canda 

tawa, dan semangat. 

18. Teman –teman KKN : Mbk Celvi, Ayu, Rara, Sindi Yolan, Sindi, Kak 

Burhan, Bang Bondan, Riko, Candra, senang bisa bareng kalian seru-seruan, 

sedih, senang, terimakasih atas semangat kalian. 

19. Seluruh Wadya Balad HIMBIO yang telah memberikan semangat dan tidak 

bisa saya tulis satu persatu. 

20. Teman kosan kristin, ratih, ria, melly, ira, afifah, nindi sudah banyak 

memberi dukungan, menghabiskan waktu 4 tahun bersama-sama dalam canda 

tawa. 

Semoga Tuhan membalas kasih sayang kepada semua pihak yang telah membantu 

penulis.  Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di 

dalam penulisan skripsi ini dan jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit 

harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi 

kita semua. 

 

Bandar Lampung, 

Penulis, 

 

Ayu Ayssca Besty Prastiwy 


