
 

 

SANWACANA 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan 

karunia yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tak lupa 

shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah 

Muhammad SAW yang syafaatnya semoga kita dapatkan kelak di Yaumil Akhir. 

skripsi dengan judul “UJI TOKSISITAS EKSTRAK ETANOL DAUN 

SAMBUNG NYAWA {Gynura procumbens (Lour.) Merr} TERHADAP 

GAMBARAN HISTOPATOLOGIS LAMBUNG PADA TIKUS GALUR 

Sprague dawley” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Kedokteran di Universitas Lampung. 

 

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

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

2. dr. Novita Carolia, M. Sc selaku Pembimbing Utama terima kasih atas 

segala bimbingan, telah menjadi sosok yang  sabar dan selalu  memberikan 

solusi atas segala permasalahan yang penulis alami saat penelitian 

3. dr. Dina Tri Amalia selaku Pembimbing Kedua atas waktu, pikiran, saran, 

bimbingan, serta kesabarannya dalam membimbing saya 

4. Dr. dr. Asep Sukohar, M. Kes selaku Penguji Utama pada ujian skripsi. 

Terima kasih telah menjadi sosok yang saya idolakan. Pemikiran beliau 

tentang pengobatan masa depan membuat saya terpacu untuk terus 

menimba ilmu. Terimakasih atas segala motivasi, dukungan, saran dan 

kritik membangun dalam penyelesaian skripsi ini. 



 

 

5. Staf–staf dosen yang telah menjadi guru saya, sangat banyak ilmu yang 

telah diberikan, dan hanya Tuhan yang bisa membalas semua hal yang 

telah beliau–beliau berikan kepada saya. 

6. Seluruh civitas akademi lainnya yang telah memberikan saran dan 

kemudahan dalam urusan administrasi sehingga skripsi ini selesai. 

7. Prof. Dr. Ir. H. Hasriadi Matakin, M.S dan Urip Mulyati  selaku orang 

tuaku yang tak pernah lupa mendoakan disetiap shalatmu. Terimakasih 

atas segala kasih sayang yang kalian berikan merupakan pembangkit 

semangatku untuk terus berusaha agar bisa menjadi anak yang kalian 

banggakan.  

8. Kakak-kakak tercinta Yulia Rahma Fitriana S.Hut, M.sc dan  Chandra 

Prasetyo Hadi S.T. Terimakasih kalian sudah menjadi orang yang selalu 

menjagaku ketika kecil dan menjadi orang yang selalu ingin aku lampaui 

ketika aku sudah besar. 

9. Adiku tersayang Hasril Mulya Budiman yang selalu memberikan 

dukungan. 

10. Teman seperjuangan skripsi Dea Lita Barozha dan Alvionita Nur F kalian 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga perjuangan kita dapat 

berguna bagi ilmu pengetahuan dikemudian hari. 

11. Asdos Farmakologi FK Unila yang selalu mengisi hari-hari praktikum 

farmakologi dengan tulus tanpa pamrih. Rifka Humaida, Nycho, Vivi, 

Karimah, Desi, semoga lelah yang kita dapat digantikan dengan prestasi. 

12. Sahabatku, teman seperjuanganku Tanty Yosela, Dina Rianti Fitri, Resty 

Ramdhani, Fatwa Maratus, Anisa Ika, Vandy Ikra, Diano F, Dea Lita, 



 

 

Gita, Tanika, Ririn Rahayu dan Danar Fahmi. Terimakasih atas segala 

suka dan duka yang telah kita lewati bersama dan juga segala waktu 

bahagia, tenaga tanpa pamrih. Semoga semua angan dan harapan yang kita 

inginkan akan tercapai kelak dan persahabatan ini tetap terjaga selamanya. 

13. Teman sejawat satu angkatan 2011, terimakasih telah memberikan saya 

kesempatan untuk mengenal kalian. Semoga kita dapat membanggakan 

almamater tercinta dan menjadi dokter yang berguna untuk nusa dan 

bangsa. Semoga cita-cita dan usaha kita meraihnya melangit dengan 

pribadi yang tetap solid. 

14. Teman-teman Nadia Anissa M, Masruhan, Febri, Fathan, Vivi, Made, 

Nastria, Nafillia, Feby, Astari, dan Meylinda yang selalu memberikan 

motivasi. 

15. Semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah 

membantu dalam kelancaran skripsi ini. 

 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

 

Bandar Lampung, 23 Januari 2015 
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Muhammad Yogie Fadli 

 


