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SANWACANA 

 

 

 

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan 

hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. 

 

Skripsi dengan judul “Efektivitas Ekstrak Daun Sirsak (Annona muricata L) 

terhadap Daya Tetas Telur Aedes aegypti” adalah salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana Kedokteran di Universitas Lampung.  

 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung; 

2. Dr. dr. Muhartono, S. Ked., M.Kes., Sp.PA., selaku Dekan Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung; 

3. dr. Hanna Mutiara, M.Kes., selaku Pembimbing Utama atas bimbingan, 

saran, kritik dan kasih sayang dalam penyelesaian skripsi ini. Beliau adalah 

orang yang paling berjasa terwujudnya penelitian pada skripsi ini; 

4. dr. Betta Kurniawan, M.Kes., selaku Pembimbing Kedua atas bimbingan, 

saran dan  kesabaran, serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini;  

5. Dr. Emantis Rosa, M.Biomed, selaku Penguji Utama pada ujian skripsi atas 

masukan, ilmu, dan saran-saran yang telah diberikan; 
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6. Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes., selaku Pembimbing Akademik atas bantuan, 

dukungan dan motivasi dalam pembelajaran di Fakultas Kedokteran; 

7. Seluruh Dosen FK Unila atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis untuk 

menambah wawasan yang menjadi landasan untuk mencapai cita-cita; 

8. Seluruh Staf TU, Administrasi, dan Akademik FK Unila, serta pegawai yang 

turut membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini; 

9. Ayahanda H. Suhardi dan ibunda Hj. Sugiyati yang selalu mendoakan, 

memberi kasih sayang, semangat, serta nasihat-nasihat yang membangun; 

10. Kakak-kakak saya (Ida Widayati, Jati, Nopi, Oscar, Sigit Harmoko, Averia 

Eva Diana, Bayu Apriadi, Agustia Indriani), keponakan-keponakan saya 

(Bevan Pramudito, Paramita Cindy Alcine, Widi Purnomo, Afika Humaira 

Ghaisani) yang menjadi motivasi untuk selalu semangat dan berjuang, yang 

keributannya selalu saya rindukan; 

11. Valeri Pritanial Candra atas canda, tawa, kesabaran dan motivasi yang selalu 

diberikan, how lucky I have you; 

12. Sahabat-sahabat saya BNG (Tiara Chintihia, Arista Devy Apriana, Duta 

Hafsari, Dwi Erin, Rani Purnama Sari, Hanny Pratiwi) yang selalu menjadi 

penghibur dalam kegundahan selama berada di FK unila. Good luck for us 

girls;  

13. Tiara Chintihia, sahabat sekaligus teman berjuang saat penelitian, terimakasih 

untuk semangat, motivasi yang selalu menghibur saat lelah selama penulisan 

skripsi ini;  

14. Keluarga KKN Tanjung Betuah (Rizky Faradila, Rizka Fajriyanti, Fitri 

Handayani, Eka Novia Harningsih, Agung Nugroho (Aong), Yeni Yulyanti) 
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yang memberi 40 hari bermakna, menjalin sebuah hubungan yang lebih dari 

sahabat, yang selalu memotivasi untuk menjadi lebih baik. I am gonna miss 

you guys; 

15. Sahabat-sahabat SMA (Ria Rizki, Eva Fitria Zumna, Eni Khoirun Ni’mah, 

Dian Okta sari, Shuvia Zul’aida Nuresti, Arum Mufidah, Lia Febrialina, 

Umirestu, Dovi Nurdiana) terimakasih selalu mengajarkan tentang kebaikan, 

terimakasih selalu menjaga, mengingatkan, dan memotivasi selama berada di 

asrama Al-Kautsar; 

16. Teman-teman angkatan 2012, terimakasih untuk semangat dan kerjasamanya 

selama menimba ilmu di FK Unila. Proud to be part of 2012; 

17. Kakak-kakak dan adik-adik tingkat saya (2002-2015) atas kebersamaan serta 

keceriaan dalam satu kedokteran. 

 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Sedikit harapan dari penulis adalah semoga skripsi yang sederhana ini dapat 

berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

 

Bandar Lampung,   Januari 2016 
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