
 

 

 

Sanwacana 

Assalamu’alaikum wr. Wb. 

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat 

dan hidayah Nya skripsi berjudul “Pengaruh Senam Jantung Sehat Terhadap 

Kadar Glukosa Darah Puasa Pada Lansia Di Panti Sosial Dan Lanjut Usia 

Tresna Werdha’ Natar Lampung Selatan” ini dapat terselesaikan. Shalawat serta 

salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi kita 

semua. 

 

Skripsi dalam bidang fisiologi kedokteran ini merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung. 

 

Dalam kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

 

1. Dr. Sutyarso, M.Biomed, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam pembuatan 

skripsi ini.. 

 



2. dr. Khairun Nisa, M.Kes., AIFO, selaku Pembimbing Utama atas 

kesediaannya untuk memberikan waktu, bimbingan, motivasi, kritik dan saran 

dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

 

3. dr. Oktafany, selaku Pembimbing Kedua atas kesediaannya untuk memberikan 

bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

 

4. dr. Wiranto Basuki, Sp. PK, selaku penguji utama atas kesediaanya untuk 

memberikan waktu, saran, dan kritik dalam pembahasan skripsi ini. 

 

5. Ayah dan Ibu tercinta atas do’a, dukungan baik moril maupun materil serta 

kasih sayang yang diberikan kepada saya baik dalam keadaan sedih maupun 

bahagia. Terima kasih telah mendidik dan membesarkan saya sampai saat ini. 

Semoga saya menjadi anak yang sholeh dan sukses sesuai dengan ayah dan 

ibu harapkan. 

 

6. My lovely brothers, Hasan Nuruddin dan Abdul Halim Mafudzin yang telah 

memberikan do’a dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini sampai tuntas. 

Terima kasih telah menjadi kakak yang baik dan peduli terhadap saya 

meskipun memiliki kesibukan dalam bekerja. 

 

7. My Script Partner, Evi Febriani Lubis, yang telah bersama-sama berjuang dan 

saling melengkapi satu sama lain dalam menyelesaikan skripsi ini.  

 
8. dr. Merry Indah Sari dan Ibu Soraya Rachmanisa, M.Sc, selaku Dosen 

Pembimbing Akademik yang telah membimbing memotivasi saya selama 

duduk dibangku perkuliahan. 



 

9. Seluruh Dosen Fakultas Kedokteran Unila yang telah memberikan wawasan 

dan keilmuan kepada penulis selama di perkuliahan. Semoga ilmu yang 

diberikan dapat menjadi landasan dalam menggapai cita-cita dan 

mengamalkan ilmu yang saya dapatkan dengan baik dan bijak. 

 

10. Segenap karyawan Fakultas Kedokteran Unila atas kebaikan yang diberikan 

kepada saya selama masa perkuliahan. 

 

11. Segenap pengurus dan penghuni Panti Sosial dan Lanjut Usia Tresna Werdha’ 

Natar Lampung Selatan yang telah membantu dalam melaksanakan penelitian. 

 

12. Igus Ulfa Yaze, terima kasih atas perhatian, dukungan, motivasi dan 

kesabaran menemani langkah saya selama ini. 

 

13. Sahabat-sahabat saya : Ryan falamy, Syahrul Hamidi, Arif Yudho, Galih 

Wicaksono, Muslim Thaher, Ryan Wahyudo, Tri Agung Sanjaya, Iqbal Sidik 

atas keceriaan dan kebersamaan yang kalian berikan. Jazakumullah khoiran 

katsir. 

 

14. Sahabat – sahabat serumah kontrakan : Nanang Hidayatullah, Sandi Falenra, 

Chofi Qolbi NA dan Andre Prasetyo Mahesya yang telah hidup bersama 

dalam suka dan duka dalam kehidupan sehari – hari dalam satu rumah. 

 

15. Seluruh teman-teman mahasiswa FK Unila angkatan 2009 yang tidak bisa 

disebutkan satu per satu. Terima kasih untuk kebersamaan, kekeluargaan dan 

perjuangan kita sejak tahun 2009 hingga sekarang. 

 



16. Seluruh kakak-kakak angkatan 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007, 2008 serta 

adik-adik tingkat angkatan 2010, 2011, dan 2012 yang tidak bisa saya 

sebutkan satu persatu. 

 
17. Keluarga besar FSI Ibnu Sina FK Unila periode 2010 – 2011, BEM-F FK 

Unila Periode 2011 – 2012, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat 

Unila Periode 2011-2012, UKM-U Koperasi Mahasiswa Unila Periode 2013-

2014 yang turut memberikan motivasi dan mengajarkan pengalaman kepada 

penulis. Semoga eksistensi UKM tetap semangat. 

  

18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. 

 

Akhir kata, penulis memohon maaf apabila skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan 

penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi 

keilmuan, masyarakat maupun penulis. 

Wassalamu’alaikum wr. Wb. 

 

Bandar Lampung, 29 April 2013 
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