
 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Bismillahirrahmanirrahiim 

 

 

Alhamdulillahirrahmanirrahiim, terima kasih Yaa Allah atas karunia-Mu yang 

sungguh luar biasa hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Hubungan Sikap tentang Peringatan Bahaya Merokok Berupa Gambar 

pada Kemasan Rokok dengan Tahapan Berhenti Merokok pada Kepala Keluarga 

Perokok di Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Lampung Tengah” yang 

merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung. 

 

Terima kasih yang teramat sangat ingin saya tujukan kepada berbagai pihak yang 

telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dukungan, saran, kritik 

membangun, bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada saya. Terima 

kasih saya ucapkan kepada: 

1. Prof.Dr.Ir.H.Sugeng P.Harianto,M.S. selaku Rektor Universitas Lampung dan 

Bapak yang selalu memberi semangat, terima kasih pak! 

2. Staf Dekanat dan para Dosen yang mengajar di Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung. 

3. dr. TA Larasati,M.Kes selaku pembimbing satu yang telah membimbing, 

membantu, mengarahkan, membagi ilmu, memberikan ide dan memotivasi 

saya untuk penyelesaian skripsi ini. Terima kasih banyak, dok.. 



4. dr. Oktadoni Saputra,M.Med.Ed selaku pembimbing dua yang telah 

membimbing, membantu, mengarahkan, membagi ilmu, memberikan ide dan 

memotivasi saya untuk penyelesaian skripsi ini. Terima kasih banyak, dok..  

5. dr.Reni Zuraida,M.Si selaku penguji skripsi saya, terima kasih dok, atas saran 

dan kritik membangunnya dok.  

6. dr.Ety Apriliana,M.Biomed selaku Pembimbing Akademik saya yang selalu 

saya mintakan doanya di tiap kesempatan. Terima kasih,dok.  

7. Guru-guru saya di masa TK,SD,SMP dan SMA serta almamater tercinta 

Yayasan Al-Kautsar, yang telah membimbing, membentuk karakter, 

mengajarkan banyak hal, memberikan canda dan tawa di 13 tahun masa 

kehidupan saya di bangku sekolah. Kalian semua orang tua saya, Pak,Bu. 

8. Orang tua ku tersayang, tercinta Bapak Drs.Hi.Suhardi (Alm) dan Ibu 

Hj.Sartini,S.H.,M.H. Terima kasih atas segala-galanya, segala hal yang telah 

Bapak dan ibu berikan, yang bahkan anakmu ini tidak sanggup untuk 

menjelaskan satu persatu hal yang sudah kalian berikan dari ujung rambut 

hingga ujung kaki, semua berkat kerja keras Bapak dan Ibu. Terima kasih atas 

segala doa yang selalu dipanjatkan untukku, baik ibu yang masih berada di 

sisiku maupun bapak yang mengirimkan doanya dari Surga. I love you. 

9. Annisa Ayu Martiana, adikku tersayang yang selalu memberikan semangat, 

dukungan dan motivasi. Membantu menemani kesana kemari. Terima kasih 

dede ku sayang. 

10. Keluarga besar Mbah Budiman Karjono (Alm) dan Mbah Lasinem dan 

Keluarga Besar Mbah Martin (Alm) dan Mbah Ponisah (Almh). Bude-Bude 

dan Pakde-Pakde, serta Pakle-Buklek yang sudah memberikan semangat. 



Sepupu, Keponakan, Cucu yang tidak disebutkan satu persatu. Terimakasih 

semuanya.  

11. Sahabat TK, SD, SMP dan SMA yang saat ini sudah berpencar di berbagai 

belahan dunia, teman mu ini seorang Sarjana Kedokteran dan akan berjuang 

menjadi Dokter. Swear!  

12. Sahabat ku, Alvionita Nur Fitriana, Devi Putri Amalia Suryani dan Intan 

Mayang Sari yang telah membantu banyak dalam mengisi keceriaan, 

kebahagiaan selama ini, semoga persahabatan kita dapat terus terjalin hingga 

kita tua nanti. 

13. Sahabat, saudaraku angkatan 2011 Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung, kita pasti sukses dan membanggakan almamater kita, FK Unila.  

14. Isa Ansori (Bapak), Eri Leonora (Ibu), M.Tadawi (Pugok), Almh.Zalimah 

(Nenek), drh.Russhel Andri Gapala (Adek Isel), Annisa Ananta Kirana (Adek 

Nanta) yang telah membantu, menemani, memberi semangat dan mendoakan 

Dini. Terima kasih sudah menganggap Dini sebagai bagian dari keluarga di 

Rumbia. Dini sayang Keluarga Rumbia. 

15. Eran Lambang Saputra,S.H., kekasih hatiku yang sudah menemaniku, 

membantu, memberi dukungan, semangat dan kasih sayang dari zaman putih 

biru.  

 

Penulis sadar bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, namun besar 

harapan penulis agar karya ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

Bandar Lampung, 6 Januari 2015 

 

 

Andini Saraswati 


