
 

 

 

 

 

 

 
SANWACANA 

 

Assalamu’alaikum wr. Wb. 

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

hidayah Nya skripsi berjudul “Efektifitas pemberian Ekstrak Ethanol 70 % Akar Kecombrang 

(Etlingera elatior) Terhadap Larva Instar III  Aedes aegypti Sebagai Biolarvasida Potensial” 

ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, 

sebagai suri tauladan bagi kita semua. 

 

Skripsi dalam bidang parasitologi 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. Betta Kuniawan, M.Kes, selaku Pembimbing Utama atas kesediaannya untuk 

memberikan waktu, bimbingan, motivasi, kritik dan saran dalam proses penyelesaian 

skripsi ini. 

3. dr. Ari Wahyuni, selaku Pembimbing Kedua atas kesediaannya untuk memberikan 

bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini. 



4. Dra. Endah Setyaningrum, M.Biomed, selaku penguji utama atas kesediaanya untuk 

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

5. dr. TA Larasati M.Kes, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing 

memotivasi saya selama duduk dibangku perkuliahan. 

6. 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. 

7. Mbak Romi selaku kepala Laboratorium Parasitologi atas kesediaanya memberikan izin 

dan membantu kami dalam melaksanakan penelitian ini. 

8. Staff Laboratorium Kimia FMIPA Unila atas bantuannya dalam pembuatan ekstrak yang 

akan digunakan dalam penelitian kami. 

9. Segenap karyawan Fakultas Kedokteran Unila atas kebaikan yang diberikan kepada saya 

selama masa perkuliahan. 

 

Ucapan terimakasih khusus disampaikan kepada : 

 

1. 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. 

2. My lovely brothers, M. Wahidin, ST. dan Abdul Walid, SE., 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. 



3. Adik-adik kecilku, Lutfiana Priya Devira dan Lutfiani Salsabila zahra yang telah 

memberikan senyum dan keceriaan kalian selama ini. Mbak Eni yang telah memberi 

dukungan yang besar selama masa perkuliahan sampai sekarang. 

4. My Script Partner, Sulaiman, yang telah bersama-sama berjuang dan saling melengkapi 

satu sama lain dalam menyelesaikan skripsi ini. 

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

Muslim Thaher, Ryan Wahyudo, Tri Agung Sanjaya, Ikbal Sidiq dan Hanif Fakhruddin 

atas keceriaan dan kebersamaan yang kalian berikan. Jazakumullah khoiran katsir 

6. 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. 

7. 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. 

 

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, 21 Maret 2013 

Penulis 

 

 

Nanang Hidayatulloh 

 


