
SANWACANA

Puji syukur Penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat

dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga

selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Skripsi dengan judul “Efektivitas Ekstrak Daun Legundi (Vitex trifolia L.) Sebagai

Ovisida Aedes Aedgypt” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

Kedokteran di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

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

Universitas Lampung;

2. Ibu Dra. Endah Setyaningrum, M.Biomed, selaku Pembimbing Utama atas

kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam

proses penyelesaian skripsi ini. Beliau adalah orang yang paling berjasa

terwujudnya penelitian pada skripsi ini;

3. dr. Syazilli Mustofa selaku Pembimbing Kedua atas kesediaannya untuk

memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian

skripsi ini.



ii

4. dr. Betta Kurniawan, M.Kes, selaku Penguji Utama pada ujian skripsi atas

masukan, ilmu, dan saran-saran yang telah diberikan. Beliau juga adalah

orang yang paling berjasa terwujudnya penelitian pada skripsi ini;

5. Ibu Soraya Rahmadanissa, M.Biomed, selaku Pembimbing Akademik

yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan motivasi dalam

pembelajaran di Universitas.

6. Ayah dan Mama yang selalu menyebut nama saya dalam doanya,

membimbing, mendukung, dan memberikan yang terbaik. Kakak-kakak

saya (Diah Mirawati, Indra Gunawan, Bayu Imawan dan Fajar Al

Afghani), yang selalu memberi doa, bantuan, semangat, dan terutama

senyum keceriaan yang dapat menghilangkan kepenatan ketika tiba di

rumah.

7. Seluruh Staf Dosen FK Unila atas ilmu yang telah diberikan kepada

penulis untuk menambah wawasan yang menjadi landasan untuk mencapai

cita-cita;

8. Seluruh Staf TU, Administrasi, dan Akademik FK Unila, serta pegawai

yang turut membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

9. Sahabat Saya dari masa kanak-kanak, Ahmad Windra, yang telah

menerima Saya tinggal di rumahnya selama proses penyusunan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat saya, H. Sahdiah S. yang membantu menggunakan

program SPSS, Tetra Arya Saputra, Sandi Falenra, Galih Wicaksono, dan

Putri Rahmawati atas bantuannya dan selalu ada dalam setiap kegiatan

penelitian dan seminar, dengan senyuman, keceriaan dan semangat.

Semoga persahabatan ini tetap terjaga selamanya, amin;



iii

11. Febrina Dwiyanti, Bian Rahmadi Medikanto dan Eka Cania B. sebagai

teman penelitian yang sudah menemani dan membuat beban penelitian

lebih ringan, lebih mudah, dan lebih menyenangkan;

12. Adik Anggi, Adik Rizni dan Adik Yudha yang telah menyempatkan hadir

dalam seminar proposal dan memberikan suntikan motivasi dalam seminar

hasil.

13. Teman-teman angkatan 2009, Arif Yudho Prabowo, Vindita, Angga,

Nurul, Zahera, Laras, Nabila, Haryo, Aprimond, Husni, Hilman, Desfi,

Riyan, Elis, Dicky, Tika, Ica, Sheilla dan semuanya yang tidak bisa

disebutkan satu per satu.

14. Kakak-kakak dan adik-adik tingkat saya (angkatan 2002–2011) yang

sudah memberikan semangat kebersamaan dalam satu kedokteran.

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. Amin.

Bandar Lampung,   Januari 2013

Penulis

Fajar Al Habibi


