
 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan 

Penyayang, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia–Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Shalawat beserta salam semoga 

senantiasa tercurah kepada suri tauladan dan nabi akhir zaman Rasulullah 

Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku 

umatnya sampai akhir zaman.  

Skripsi berjudul ” Pengaruh Pemberian Propolis Terhadap Gambaran 

Histopatologi Hepar Tikus Putih (Rattus norvegicus) Jantan Dewasa Galur 

Sprague dawley Yang Diinduksi Etanol 50%” ini disusun merupakan sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas 

Kedokteran, Universitas Lampung.  

 

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada 

semua pihak yang telah berperan atas dorongan, bantuan, saran, kritik dan 

bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan antara lain kepada : 

1. Kedua orang tua, Mamah (Hartati) yang telah bersusah payah melahirkan 

dan membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang serta Papah 

(Jasumbai Tamsil Rusmania) yang senantiasa memberikan nasihat dan 



 

 

pelajaran berharga tentang pentingnya arti kehidupan. Tiada bosan-

bosannya lantunan doa terucap dari mulut papah dan mamah demi 

kesuksesan ananda. Terima kasih atas spirit, dukungan, do’a, motivasi, 

serta inspirasinya selama ini; 

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

Lampung; 

3. dr. Tiwuk Susantiningsih, M.Biomed selaku Pembimbing Pertama atas 

semua saran, motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan 

skripsi ini; 

4. dr. Ety Apriliana, M.Biomed selaku Pembimbing Kedua atas semua 

bantuan, bimbingan, saran, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini; 

5. dr. Muhartono, M. Kes., Sp.PA selaku pembahas yang telah banyak 

memberikan kritik dan saran yang membangun selama penyelesaian 

skripsi ini; 

6. dr. Oktadoni Saputra dan  dr. Risal Wintoko selaku pembimbing akademik 

yang telah memberikan arahan dan motivasi selama 3,5 tahun perkuliahan 

dan dalam penyusunan skripsi ini; 

7. Saudara perempuan tercinta Andueriganta Fadhlihi yang selalu menjadi 

adik sekaligus teman terdekat bagi penulis selama ini. Terima kasih atas 

dukungan dan doanya; 

8. Keluarga besar H. RM Nawawi (Keluarga Besar Tamin) yang tidak dapat 

disebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas canda dan tawanya 

selama ini; 



 

 

9. Kelluarga H. Usman Zahri yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

namanya. Terima kasih atas spirit dan motivasi yang telah diberikan 

selama inil; 

10. Seluruh staff Dosen FK Universitas Lampung, terima kasih telah banyak 

memberikan pemahaman dan tambahan wawasan ilmu pengetahuan serta 

pengalaman untuk mencapai cita-cita; 

11. Bapak dan Ibu Staff Pegawai dan Karyawan FK Unila, terima kasih atas 

bantuan dan kerjasamanya selama ini; 

12. Cyntia Amanda sebagai teman terdekat, tempat bertukar pikiran dan 

tempat berkeluh kesah. Terima kasih atas saran, motivasi dan 

dukungannya; 

13. Teman satu tim penelitian, M. Iqbal Tafwid. Terima kasih atas keringat, 

kerja keras dan tanggung jawab selama penelitian berlangsung; 

14. Teman-teman yang telah mengajarkan pentingnya arti persahabatan M. 

Iqbal Tafwid (Ibal), M. Pasca Yogatama (pascum), M. Aprimond Syuhar 

(Emon Rollick), Hario Tri Hendroko (Iok Tolso), Achmad Fariz R (Ais). 

Terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin selama perkuliahan ini. 

Semoga persahabatan ini akan terus terjalin hingga akhir hayat. 

15. Charla Gutri, Vindita Mentari, Widhi Astuti, Nurul Hidayah atas 

keakraban, semangat, nasihat, dukungan dan doa yang telah kalian 

berikan;  

16. Saudara-saudara baru KKN Pugung Raharjo (Kyay Hadi, Ardi, Nisa, 

Dilla, Olin, Wina, Windi, Wike, Yuri, Bule’ Hema dan keluarga) atas 



 

 

keakrabannya sehingga menjadikan kita sebagai keluarga baru yang luar 

biasa; 

17. Teman-teman kos Sawah Baru Kyay Hadi, Edol, Bang Anda, Bang Andi, 

Bangun, Agung. Terima kasih atas persahabatan singkat yang baru saja 

terjalin, akan tetapi telah banyak memberikan manfaat; 

18. Sahabat-sahabat Alumni SMAN 3 Bandar Lampung, Rully, Isti, Obi, 

Dedi, Aris, Arief (Alm.), Aziz, Binsar, Yaik, Wadon dan teman-teman lain 

yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas cinta, 

persaudaraan, pengalaman dan dukungannya; 

19. Teman-teman FK Unila angkatan 2009 (DORLAN) yang tak bisa 

disebutkan satu per satu, baik secara langsung maupun tidak langsung 

telah membantu selama proses perkuliahan. Terima kasih atas inspirasi, 

kebersamaan, keakraban, dukungan dan motivasi selama ini. 

20. Seluruh sejawat Kakak-kakak dan adik-adik tingkatku angkatan 2002-

2012 FK Unila yang tidak dapat disebutkan satu–persatu atas kebersamaan 

dalam satu kedokteran. 

 

 

Penulis berdoa semoga segala bantuan yang diberikan mendapat balasan dari 

Allah SWT. Amin. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 

dan pengetahuan baru kepada setiap orang yang membacanya.  

 

Bandar Lampung,  Januari 2013 

 

Prataganta Iradat 


