SANWACANA

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT
yang senantiasa mencurahkan segala nikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa terhaturkan kepada junjungan kita,
Rasululloh SAW.
Skripsi dengan judul “Perbandingan Pengaruh Pemberian Ekstrak Buah Mahkota
Dewa (Phaleria macrocarpa) dengan Ekstrak Daun Ceplukan (Physalis angulata
L) Terhadap Gambaran Histopatologi Hepar Pada Tikus Putih (Rattus
norvegicus) Jantan Galur Sprague dawley yang Diinduksi Rifampisin” merupakan
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di Universitas
Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada:
1.

Bapak Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S., selaku Rektor Universitas
Lampung;

2.

Bapak Dr. Sutyarso, M. Biomed., selaku Dekan Fakultas Kedoketran
Universitas Lampung;

3.

dr.

Muhartono,

M.Kes.,

Sp.PA.,

selaku

Pembimbing

Utama

atas

kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses
penyelesaian skripsi ini;
4.

dr. Evi Kurniawaty, M.Sc., selaku Pembimbing Kedua atas kesediaan
memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi
ini;

5.

dr. Susianti, M.Sc., selaku Penguji Utama. Terima kasih atas waktu, ilmu
serta saran-saran yang telah diberikan;

6.

dr. Dwita Oktaria selaku Pembimbing Akademik atas segala do’a, motivasi,
perhatian, kesabaran dan bantuan dalam membimbing penulis selama ini;

7.

dr. Dewi Nur Fiana, dr. Fidha Rahmayani, dr. Iswandi Darwis dan dr. Exsa
Hadibrata atas motivasi, perhatian, kesabaran, bantuan dan kemudahannya
dalam penelitian selama ini;

8.

Seluruh staf dosen dan staf karyawan FK Unila;

9.

Mbak Nur dan Mas Bayu selaku Asisten Laboratorium yang sudah sangat
membantu dalam pelaksanaan penelitian;

10. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ummi (Euis Kuraesin), atas
kiriman doanya setiap saat dan setiap sholat, kesabaran, keikhlasan, kasih
sayang, perhatian dan segala sesuatu yang telah dan akan selalu diberikan
kepada penulis. Abi (Roso Teguh Prasetyo Wibowo) yang selalu memberikan
pelajaran hidup dan semangat berjuang. Teteh Dewi Nurwita Sari yang selalu
memberikan motivasi, dorongan, semangat, do’a serta solusi disaat ada
masalah seputar kampus dan penelitian. Adikku, Rofi Nabhan Basil serta

keluarga besar lainnya, terimakasih atas do’a dan motivasi yang telah
diberikan;
11. Terima kasih kepada satu tim penelitian skripsi Kharisma, Pasca, Ririn,
Sahdiah dan Widhi atas bantuan dan kerjasamanya selama penelitian;
12. Terima kasih kepada seluruh keluarga mahasiswa angkatan 2009 “Dorlan”
yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas canda, tawa, masalah, bahagia,
kemudahan, konflik dll. selama 3,5 tahun, semoga semua cerita itu dapat
menjadi warna tersendiri dan dapat memberikan makna atas kebersamaan
yang terjalin baik sekarang maupun kedepan nanti;
13. Saudara seiman, sahabat dan teman dekat: Galih, Nanang, Harli, Tetra, Putu,
Reza Remontito, Rizqa, Mentari dan Giok (beserta keluarga) yang telah
membantu, menemani, berbagi dalam banyak hal dan lain-lain disaat suka
dan duka;
14. Kakak-kakak dan adik-adik tingkat (angkatan 2002–2012), yang sudah
memberikan semangat kebersamaan dalam satu kedokteran.

Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari
kesempurnaan. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat
dan pengetahuan baru kepada setiap orang yang membacanya. Semoga segala
perhatian, kebaikan dan keikhlasan yang diberikan selama ini mendapat balasan
dari Allah SWT. Terima kasih.

Bandar Lampung, 11 Januari 2013
Penulis

Arif Yudho Prabowo

