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puji syukur penulis haturkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang senantiasa 

mencurahkan segala nikmat dari-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat 

waktu.  

 

Skripsi dengan judul “pengaruh herbisida paraquat oral terhadap kadar ureum dan 

kreatinin serum pada tikus putih (rattus norvegicus) jantan galur sprague dawley” 

adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di 

Universitas Lampung. 

 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Bapak Dr. Sutyarso, M. Biomed., selaku Dekan Fakultas Kedoketran 

Universitas Lampung; 

2. Kepada dr. Evi Kurniawaty M.Sc., selaku Pembimbing Utama atas kesediaan 

selalu memberikan waktu untuk bimbingan, memberi saran dan kritik dalam 

proses penyelesaian skripsi ini; 

3. Kepada dr. Ety Apriliana M. Biomed., selaku Pembimbing Kedua atas 

kesediaan selalu memberikan waktu untuk bimbingan, memberi saran dan 

kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini; 



4. Kepada dr. Tiwuk Susantiningsih M.Biomed., selaku Penguji Utama. 

Terimakasih atas bimbingan, waktu, ilmu, kritik dan saran yang telah 

diberikan; 

5. Terimakasih pada dr. Diana Maya Sari dan dr.TA Larasati selaku 

Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan pengarahan dan saran-

saran dalam proses penyelesaian skripsi ini; 

6. Terima kasih kepada Ibunda (Ni Ketut Sri Kusumewati S.Pd) atas semua 

cinta, kasih sayang, pengorbanan, ketulusan, dan doa sehingga aku dapat 

tumbuh dan dewasa sampai saat ini,semoga ibunda selalu sehat dan semoga 

ibunda bahagia, kakak bahagia punya ibu.  

7. Terimakasih untuk Ayahanda (Drs. Nyoman Arya Rahayu), atas semua 

pengorbanan dan jerih payah untuk menuntunku hingga pada tahap ini, 

semoga aku dapat menjadi anak yang engkau banggakan, terima kasih karena 

didikan keras yang ayah lakukan selama ini, sekarang aku rasakan hasil 

manisnya, terima kasih ayah, kakak bangga punya ayah.  

8. Terima kasih juga untuk adikku tersayang Kadek Erwin Wijaya, atas semua 

tingkah lucu, doa, semangat, dan kasih sayang tulus yang selalu menjadi 

penguat untuk terus menggapai cita. Apapun yang terjadi suatu saat nanti kita 

akan selalu bersama, bahu-membahu menjaga nama baik keluarga; 

9. Terima kasih teman-teman tim penelitian (Yolanda, Lian, Gede Eka) atas 

kerjasama, kekompakan dan keceriaannya ; 

10. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku CUPs (Filla, Robby”Kotak”, Desta, 

Rizki Bajie, Gede, Ririn, Agatha, Felicya, Bela, Yolanda, Lian, Ferina, 

Sakinah, Rifka, Dila, Naomi) atas warna-warna indah yang mampu membuat 



kesulitan menjadi bahan tertawaan, terima kasih juga selalu menyediakan 

waktu untuk mendengarkan cerita-cerita dariku yang tak seberapa dan apa 

adanya ini, menjadi pelurus disaat aku tak lurus; 

11. Terima kasih kepada anak-anak Cherry ( Rozi, Tegar, Tryvanie “Atek”, Robi 

Arismunandar, Angga “Ahong”, Kevin Tagor, Vandy, Yogi, Topaz, Danar, 

Diano, Budiman dll) petualangan bersama kalian selama ini tak akan 

terlupakan, kita kuat bukan karena ingin disegani, kita kuat karena kita ingin 

menjaga satu dengan lainnya; 

12. Seluruh staf Dosen FK Universitas Lampung atas ilmu yang telah diberikan 

kepada penulis untuk menambah wawasan yang menjadi landasan untuk 

mencapai cita-cita, yang selalu memberikan saran dan masukan serta menjadi 

inspirasi bagi penulis untuk melangkah lebih jauh. 

13. Seluruh staf Tata Usaha FK Universitas Lampung dan pegawai yang turut 

membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. Especially 

thanks for mbak Lisa dan mbak Mega, yang selalu memberi saran untuk 

segala pengurusan surat-surat. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya; 

14. Terima kasih kepada tim futsal UKM Hindu Unila khususnya  Wayan Tevez, 

Adyana, Ditak, Adit, Broto, Herta, Terimakasih untuk semua canda tawa, 

bantuan, dan kenangan manisnya; 

15. Teman-teman seatapku, Dika, Satria, Adit, Erot, Gede Saputra, Junet.  

Terimakasih untuk semua dukungan, doa, masukan, dan canda tawanya;   

16. Kepada dua teman paling spesial Anwar Nuari dan Muhamad Fadlilah, terima 

kasih sudah mengajarkan banyak hal tentang hidup., 



17. Kepada Ni Ketut Meri Mirawati, Terima kasih memberikan motivasi dengan 

cara tersendiri., 

18. Kepada Saudara-saudara ku, Adit, Yudi, Alan, Dame, Komang potek terima 

kasih atas semua kehangatan keluarga yang kalian berikan. 

19. Kepada “Flying Doutchman”, Agung Dwi,  I Gede Riyan, Rizki Bayu 

Setiawan, pastikan aku rindukan panggung-panggung bersama kalian. 

20. Kepada kakak-kakak pemberi pencerahan terhadap penyusunan skripsi ini, 

Zaki FM, Fadly H, Yopi DM, Komang Indra, Saga Sabara, Topan AH, Arif 

MZ, tanpa kalian tak akan kumampu menyelesaikan semua ini. 

21. Teman-teman angkatan 2011 yang tak bisa disebutkan satu per satu. Terima 

kasih telah memberikan makna atas kebersamaan yang terjalin dan memberi 

motivasi belajar; 

22. Kakak-kakak dan adik-adik tingkat (angkatan 2002–2014) yang sudah 

memberikan semangat kebersamaan dalam satu kedokteran; 

 

Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari 

kesempurnaan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat 

dan pengetahuan baru kepada setiap orang yang membacanya. Terima kasih. 

 

Bandar Lampung, 7 januari 2015  m 

 

Penulis                  m 

 


