
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Bismillahirrohmanirrohiim. 

Ba’da salam, Segala puji bagi Allah, Rabb penggenggam semesta alam, pencipta 

langit dan bumi, pembuat gelap dan terang, yang telah menciptakan kecintaan 

untuk mendapatkan apa yang dicintai sebagai jalan; yang menciptakan ketaatan 

dan ketundukan kepada-Nya berdasarkan keikhlasan sebagai bukti, yang 

menggerakkan jiwa kepada berbagai bentuk kesempurnaan. Sungguh pujian 

senantiasa hamba haturkan ke hadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan 

kemudahan disetiap kesulitan sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya sikripsi ini 

dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada sang Murabbi 

sejati Nabi Muhammad SAW. Penutup para nabi yang telah diutus untuk 

membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan atas semua agama, 

lalu menjadikan beliau sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, penyeru 

kepada Allah dengan seizin-Nya, sebagai pelita dan penerang. Orang yang paling 

besar kedudukannya, yang paling didengar syafa’atnya, menyuruh kepada segala 

yang ma’ruf, mencegah dari segala yang munkar. Dan semoga kita dapat 

meneladani tiap langkahnya yang mulia. Amin ya Rabbal ’Alamin.... 
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Skripsi dengan judul “DETEKSI BAKTERI COLIFORM PADA CINCAU HITAM 

DI PASAR TRADISIONAL DAN SWALAYAN KOTA BANDAR LAMPUNG” 

adalah salah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Kedokteran di 

Universitas Lampung. 

 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Orang tua (Ayah dan Ibu) yang selalu mendoakan, menguatkan dan 

memberi motivasi; 

2. Bapak Dr. Sutyarso, M. Biomed, selaku Dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung; 

3. Ibu Prof. Dr. dr. Efrrida Warganegara, M.Kes.,Sp.MK, selaku 

Pembimbing Utama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, 

saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini; 

4. Ibu dr. Ety Apriliana, selaku Pembimbing Kedua atas kesediaannya 

memberikan, bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian 

skripsi ini; 

5. Ibu Dra. CN Ekowati, M.Si, selaku Penguji Utama pada Ujian skripsi; 

terima kasih atas waktu, ilmu dan saran-saran yang telah diberikan; 

6. Bapak dr. Syazili Mustofa, selaku Pembimbing Akademik 

7. Adik penulis Radietya Ryna Aulia Falamy dan Ahmad Distadiy Falamy. 

Terima kasih atas doa yang diberikan; 

8. Mbak Romi dan Mas Bayu, yang telah banyak membantu saat penelitian 

di Laboratorium Mikrobiologi FK Unila; 
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9. dr. Betta Kurniawan, M.Kes terima kasih atas doa dan dukungannya   

10.  Teman seperjuangan Tri Agung Sanjaya yang selalu bersama 

menyelesaikan Skripsi ini sampai tuntas, Terima kasih atas 

kebersamaannya Teman; 

11. Teman-teman yang mengambil skripsi bidang Mikrobiologi: Anggi, Erin, 

Rosdiana, cici, icha dan cindy terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya  

12. Seluruh staf  Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Lampung atas ilmu 

yang diberikan kepada penulis sehingga menambah wawasan dan menjadi 

landasan untuk mencapai cita-cita 

13. Seluruh staf  Tata Usaha Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dan 

pegawai yang turut membantu dalam proses penelitian dan penyusunan 

skripsi ini. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya.  

14. Teman-teman FSI Ibnu Sina 2009 : Nanang Hidayatulloh, Galih 

Wicaksono, Sulaiman, Muslim Thaher, Arief Yudho, Hanif, ikhwan dan 

akhwat yang lain yang memberi motivasi kepada penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik 

15. Teman-teman satu lingkaran disetiap minggu dan Sang Murobbi yang 

telah memberikan motivasi serta semangat untuk menyelesaikan skripsi 

ini. 

16. Teman-teman angkatan 2009 yang tak bisa disebutkan satu persatu. 

Terima kasih telah memberi makna atas kebersamaan yang terjalin. 

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dan menyumbangkan pemikirannya dalam pembuatan skripsi 

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

akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua. Amiin. 

 

 

Bandar Lampung,  April 2013 

Penulis 

 

Ryan Falamy 

 

             

 

 

 

 


