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Puji syukur Penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Karena Atas 

rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan.  

 

Skripsi dengan judul “Pengaruh Pemberian Ekstrak Lada Hitam (Piper nigrum L) 

dan Seng (Zn) Terhadap Motilitas, Jumlah dan Morfologi Spermatozoa Tikus 

Putih (Rattus norvegicus) Jantan Strain Wistar” adalah salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana Kedokteran di Universitas Lampung.  

 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Bapak Dr. Sutyarso, M. Biomed, selaku dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung dan selaku Pembimbing Utama atas kesediaannya 

untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian 

skripsi ini; 

2. dr. Syazili Mustofa, selaku Pembimbing Kedua atas kesediaan 

memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian 

skripsi ini; 



3. Bapak Drs. Hendri Busman, M.Biomed., selaku Penguji Utama pada Ujian 

Skripsi. Terima kasih atas waktu, ilmu dan saran-saran yang telah 

diberikan; 

4. dr. Efriyan Imantika, dr. Merry Indah Sari, dan Ibu Soraya Rahmanisa, 

S.SI, M.S, selaku Pembiimbing Akademik. Terima kasih untuk motivasi, 

pencerahan, bimbingan dan bantuan yang telah diberikan; 

5. Yang tercinta Mama (Ni Wayan Marwati) dan Papa (I.Kadek Sumarta) 

yang tidak henti-hentinya mendoakanku dan mendukungku, yang tidak 

pernah bosan mendengar keluh kesahku, terima kasih yang tidak terhingga 

untuk kalian; 

6. Untuk kedua adikku tersayang, Ryan dan Haris, terima kasih atas doa dan 

dukungan yang selalu diberikan; 

7. Untuk sepupuku yang cerewet, Ni Luh Ayu Novi Ari, terima kasih atas 

semangat dan motivasi yang selalu diberikan; 

8. Seluruh Keluarga Besarku, terima kasih atas bantuan, doa dan semangat 

yang telah diberikan; 

9. Sahabatku, abangku Rian Adhitya yang selalu memberi aku semangat dan 

motivasi untuk tidak pernah menyerah dalam segala hal; 

10. Untuk sahabatku Ria Nanda Enistiantina dan alm. Gema Esyanda Puja 

Pertiwi Yasin terima kasih atas doa, semangat dan dukungannya dan 

mengajarkan aku arti persahabatan; 

11. Talitha Badzlina Sayoeti teman seperjuanganku dalam penelitian ini 

terima kasih untuk masukkan, bantuan dan motivasinya serta 

dukungannya; 



12. Teman-teman satu team Ressi Ana Maisuri, Riska Tiarasari, Rizkiana 

Rama Dona, Utari Gita Mutiara terima kasih untuk bantuan, semangat, 

motivasi dan dukungannya; 

13. Teman-teman angkatan 2009 Lovensia, Laras Maranatha, Arnia, Arif 

Yudho Prabowo, Hema Anggika Pratami, Erin Imaniar dan teman-teman 

yang tak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan 

makna atas kebersamaan yang terjalin dan memberi motivasi belajar; 

14. Mas Bayu, terima kasih atas segala bantuannya; 

15. Seluruh Staf Dosen FK Universitas Lampung atas ilmu yang telah 

diberikan kepada penulis untuk menambah wawasan yang menjadi 

landasan untuk mencapai cita-cita; 

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

membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. 

Terimakasih atas bantuan dan dukungannya; 

17. Kakak-kakak dan adik-adik tingkatku (angkatan 2002–2012) khususnya 

Anggidian (2011) yang sudah memberikan semangat dan banyak 

membantuku. 

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua. Amiiiiin. 
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