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SANWACANA 

  

Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat 

dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. 

 

Skripsi dengan judul “Karakteristik Tempat Perindukan Larva Nyamuk Anopheles sp. 
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Selatan” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Kedokteran di 
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untuk menambah wawasan yang menjadi landasan untuk mencapai cita-cita dan 
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turut membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. 
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yang luar biasa dalam keadaan suka maupun duka dari awal pengajuan judul 

sampai akhir proses skripsi. 
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setiap kegiatan penelitian dan seminar, dengan senyum, keceriaan dan semangat. 
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iii 
 

10. Bapak Wardoyo dan ibu Endang Triharningsih, yang selalu memberi doa, 
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