
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

 

Segala puji bagi Rabb Yang Maha Kuasa, Allah SWT atas segala nikmat dan 

karunia-Nya sehingga hasil penelitian ini dapat terselesaikan. 

 

“Pengaruh radiasi lampu merkuri terhadap berat dan panjang fetus mencit (Mus 

musculus L.)” merupakan skripsi yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana Sains. Skripsi ini dapat selesai berkat dukungan, 

bantuan, doa dan masukan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih 

kepada: 

1.  Dra. Nuning Nurcahyani, M.Sc., selaku Pembimbing I sekaligus Ketua Jurusan 

Biologi atas semua masukan,  kritik, saran serta perhatian yang telah diberikan 

selama proses pembuatan proposal ini. 

2.  Bapak Drs. Hendri Busman, M.Biomed., selaku Pembimbing II yang telah 

memberikan masukan, kritik, saran serta perhatian yang telah diberikan selama 

proses pembuatan proposal ini. 

3.  Bapak Drs. M. Kanedi, M.Si., selaku pembahas yang telah meluangkan waktu 

untuk memberikan masukan-masukan dalam pembuatan proposal ini. 

4.  Bapak Tugiyono Ph.D., selaku Pembimbing Akademik yang telah 

membimbing selama penulis menjadi mahasiswa. 



5.   Semua dosen dan guru-guru yang telah mendidik dan menberikan ilmu 

pengetahuan. 

6.    Abangku Iwan M. atas doa, semangat dan bantuannya, Adekku M. Juwita. 

atas doa dan semangatnya, serta semua keluarga besarku; alak, mamak, 

ibung, abang, kakak, adek atas doanya 

7.    Teman-teman seperjuangan Irke Novarainy, Destia Putri A., dan Rahmat 

Hidayat yang telah berbagi suka, duka, semangat dan perhatiannya. 

8.    Teman-teman angkatan 2008, Sari, Devi E, Devi M, Umi, Nevi, Bona, Eka, 

Aji, Aulia, Melinda, Zahra, Santi, Dina, Nando, Nisa, Ruri, Ira, Kiki N., 

Wiwid, Hafid, Meity, dan semua teman yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu, terima kasih atas doa, kebersamaan, dan dukungannya. 

9.    Rya, Umi, Yeni, Ning, Mb Wulan, Mb Alif, Mb Sinta, Mb Nining, Mb Rita 

atas semangat, perhatian dan kasih sayangnya. 

10.  Semua kakak tingkat dan adik tingkat, terimakasih atas kebersamaannya. 

11.  Semua pihak yang telah turut membantu dan mendoakan dalam pelaksanaan 

penelitian maupun proses pembuatan skripsi. 

 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

Bandar Lampung,   April 2013 

Penulis, 

 

 

Dewi Selvia 

 


