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SANWACANA 

Alhamdulillahi rabbil „aalamiin. 

Puji syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, penguasa alam semesta; 

pemilik hati dan jasad ini, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya skripsi 

ini dapat diselesaikan. Meskipun banyak ujian dan rintangan yang mesti ditempuh 

dalam prosesnya, namun Dia tak pernah bosan menjaga dan mengarahkan setiap 

langkah penulis, memberi teguran ketika tersalah dan mendengarkan setiap bait 

doa untuk kelancaran dan kemudahan proses ini. Shalawat dan salam senantiasa 

terucap bagi Rasulullah Muhammad SAW. Juga bagi para sahabat, tabi‟in, tabiut 

tabi‟in, dan orang-orang shalih pengikutnya hingga akhir zaman. 

 

Skripsi dengan judul “Pertumbuhan Mikroorganisme pada Air yang digunakan di 

Unit Perinatologi di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Bandar Lampung” 

adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Kedokteran di 

Universitas Lampung. 
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Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada :  

1. Ibu dr. Hj. Lindawaty, MM dan Ayah Ir. Hi.H. Kennedy, MM yang selalu 

mendoakan anak-anaknya, banyak berkorban dalam segala hal mulai dari 

waktu sampai finansial agar anak-anaknya menjadi makhluk yang berhasil 

baik di dunia maupun di akhirat; 

2. Bapak DR. Drs. H. Sutyarso, M.Biomed., selaku Dekan Fakultas 

Kedokteran Unila; 

3. dr. Ety Apriliana, M.Biomed., selaku Pembimbing Utama atas 

kesediannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan 

kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini; 

4. dr. Prambudi Rukmono, Sp.A., selaku Pembimbing Kedua atas 

kesediannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan 

kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini; 

5. Prof. Dr. dr. Efrida Warganegara, M.Kes, Sp.MK., selaku Penguji Utama 

atas segala masukan dan saran-saran yang diberikan mulai dari seminar 

proposal penelitian hingga kompre; 

6. dr. Rika Lisiswanti dan dr. Fidha Rahmayani, selaku dosen Pembimbing 

Akademik; 

7. Segenap dosen Mata Kuliah Umum dan juga para dokter pengajar FK 

Unila yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat bagi para 

mahasiswa; 

8. Datuk drg. Hi. Busjra Sulaiman, Sp.BM., yang telah memberi motivasi 

dan menjadi inspirasi bagi penulis; 
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9. Adik-adikku yang aku sayangi Putri Amadhea Yulianda Kennedy dan 

Dandy Fahsi Algifary yang selalu siap menemani dan menghiburku. 

10. Mbak Romi dan Mas Bayu yang telah membantu dan bersedia direpotkan 

dengan pertanyaan-pertanyaan selama penulis melakukan penelitian; 

11. Sahabat-sahabatku yang berjuang bersama dari awal skripsi sampai 

penghujung skripsi ini dibuat, Erin, Anggi, Cici, Bang Didi, Icha, Ari, 

Agung, Falamy. Maaf merepotkan dan menyusahkan kalian; 

12. Sahabat yang selalu mendengarkan keluh kesahku dan berbagi 

kebahagiaan bersama Tini, Wida, Aqso (Teh nini), Vicky, Wirda, Loven, 

Apel, Eca dan yang lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu persatu; 

13. Teman-teman kelompok Propti 3 dan Tutorial kelompok 8 di semester 7, 

terima kasih atas semangat dan dukungan yang telah kalian berikan; 

14. Sahabat Dorlan yang memiliki banyak kenangan bersama kuharap kita 

akan selalu bersama dalam satu ikatan “Kedokteran Nol Sembilan”; 

15. Lidya Surya Meutia, sahabatku dari kecil yang selalu mau kurepotkan 

dengan pertanyaan dan keluh kesah, terima kasih atas kebaikan hati dan 

kesediaanmu menjadi sahabatku; 

16. Fira Tania Khasanah, sahabatku yang sekarang menjadi kakak tingkatku. 

Terima kasih karena telah menolongku dan memberikan motivasi 

kepadaku selama skripsi ini dibuat. 

17. Segenap pegawai dan karyawan di Fakultas Kedokteran Unila yang telah 

bersedia memberikan pelayanan sesuai bidangnya masing-masing bagi 

mahasiswa; 
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18. Serta semua orang yang telah mendukungku dan menjadi bagian penting 

dalam hidupku yang tak bisa kusebutkan satu persatu. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun penulis berharap 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

 

 

Bandar Lampung, 4 Maret 2013 

 

Penulis 

 

 

Fatrianda Putri Cyninthia Kennedy 


