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SANWACANA

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Alhamdulillah, pujian dan rasa syukur hanyalah untuk Allah SWT, pencipta langit

dan bumi, pengatur gelap dan terang. Dialah yang telah menemani disetiap tetes

air mata, menguatkan disetiap langkah, dan menenangkan hati disaat hati gundah

sehingga skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Semoga shalawat, salam, dan kerinduan selalu tercurahkan kepada Baginda

Rasulullah Muhammad SAW, penutup para rasul, yang memberi kabar gembira

dan ancaman, yang memberi janji dan peringatan, yang menguatkan dalam segala

hal melalui hadistnya. Yang mengajarkan kesabaran yang tiada batasnya, yang

mencintai dengan penuh ketulusan, yang menunggu untuk memberikan safaatnya

nanti. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan pula kepada keluarganya, para

sahabatnya dan seluruh umat yang mengikuti sunnah-sunnah nya sebagai

petunjuk bagi manusia untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia

dan akhirat.

Skripsi dengan judul “Efek Pemberian Ekstrak Jintan Hitam (Nigella sativa)

terhadap Nilai Absolut Neutrofil Tikus Putih (Rattus norvegicus) Jantun Galur

Sprague dawley yang Dipapari Asap Rokok” adalah salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana Kedokteran di Universitas Lampung.
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Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang secara langsung maupun tidak langsung turut berperan dalam penyelesaian

skripsi ini, semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang lebih berlimpah :

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

Lampung

2. dr. Wiranto Basuki, Sp.PK selaku ketua tim penguji yang selalu sabar

membimbing dan menunggu undangan untuk seminar 1, 2 dan bahkan

kompre.

3. dr. Tiwuk Susantiningsih, M.Biomed selaku sekretaris Tim Penguji yang

selalu membimbing dengan penuh semangad, merevisi dangan sabar setiap

hari, dan sabar ketika diburu- buru untuk seminar.

4. dr. Agustyas Tjiptaningrum, Sp.PK selaku penguji yang selalu memberikan

saran dan kritik yang membangun.

5. My life: Ibu dan Bapak, yang selalu tak pernah berhenti meneteskan air mata

disetiap sujudnya untuk mendoakan anaknya ini.

6. dr. Meri Indah Sari dan Ibu Soraya Rahmanisa, S.Si, M.Sc

7. Semua dosen, staf dan karyawan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

yang membantu dalam proses pembelajaran selama kuliah dan penyelesaian

skripsi ini.

8. Mas Bayu Selaku laboran di bagian histologi Fakultas Kedokteran Universitas

Lampung atas pembelajaran dan bantuan yang diberikan.

9. Untuk (alm) nenek-nenekku tercinta yang sudah berada disana, terima kasih

atas segala doa yang selalu mendoakanku untuk menjadi seorang dokter.
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10. Keluargaku di Bengkulu, Bandung, Palembang, Bogor yang ga bisa disebutin

satu- persatu, special thanks for my sisters and brothers Yuknik, Yukjen, Bang

Pik, adek Ayi dan my beloved Onir yang juga selalu turut menemani dengan

penuh kesabaran.

11. Guru-guru yang telah mendidikku mengenai akhlak yang baik dan

mengajariku membaca, berhitung dan ilmu pengetahuan lainnya. Terima kasih

atas segenap doa, semangat dan nasehat yang kalian berikan.

12. Sahabat-sahabat yang aku sayangi Redho, Azwita, Sari, Sartika, Fiaza, Selfi,

Lidya, Bibi,  Dini, Wiwid, Jaya, Anta. Walaupun jauh, doa kalian selalu

menyertaiku disini.

13. Tim Skripsiku : Jahe, Wida, Ghina, Rino yang walaupun sering ribut dan

silang sengketa, tetapi tetap saling mendukung dan mendoakan satu sama lain.

14. Seluruh Warga Fakultas Kedokteran khususnya dorlan, kerajaanku di kelas :

Paul, Wida, Annida, Ayuk Nora, Abang Jahe, Shinta, Nuy, Onir, Tia, Charla,

Memen, Aqso, Nadya, Kembaranku Anggi, Deem, Harly, Husni, Inam, Wika,

Tante Intan Ota, Hunny, Epi balay, Funny, Riscan, Sari, Dira. Terima kasih

atas semua cerita yang pernah kita lewati bersama.

15. Untuk adik-adikku Sabrine, Shinta, Annisa, Yuda Ayu, Putri Rinawati, Putri

Fitriana, Bianti Nuraini, Jeanna, Magista vivi, Cici, Niluh terima kasih yang

sedalam-dalamnya atas kehadiran kalian di Seminar Hasil kakak, tanpa kalian

mungkin seminarnya tidak bisa dimulai

16. Terimakasih untuk almamaterku tercinta.

17. Semua Pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
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Akhir kata, Penulis telah berusaha menyelesaikan penelitian ini dengan baik,

namun Penulis adalah manusia biasa yang tidak sempurna, apabila masih terdapat

kekurangan dalam skripsi ini Penulis mohon saran dan kritik yang membangun

dari para pembaca yang budiman. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat

bermanfaat bagi diri Penulis secara pribadi maupun mereka yang telah

menyediakan waktu dan sempat untuk membacanya.

Bandar Lampung, Februari 2013

Penulis,

Giska Tri Putri


