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 Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus, atas segala rahmat 

dan berkatNya yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga 

penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang 

direncanakan. Judul yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan 

Mei 2012 ialah “Perbandingan Kadar Glukosa Darah Mencit (Mus musculus) 

Yang Diberi Ekstrak Etanol Dan Ekstrak Air Daging Buah Mahkota Dewa 

(Phaleria macrocarpa)”. 

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, mulai dari 

pengajuan proposal, pelaksanaan sampai penyusunan skripsi, antara lain Drs. Tri 

Harsono, M.Si selaku ketua jurusan Biologi, Dra. Adriana Y.D Lbn. Gaol, M.Kes 

selaku Dosen Pembimbing serta Ibu Dra. Melva Silitonga, M.S, Ibu Dra. Uswatun 

Hasanah, M.Si dan Bapak M.Yusuf Nasution, M.Si yang telah banyak 

memberikan saran sebagai Dosen Penguji. Secara khusus kepada mama tersayang 

D. Br Silitonga yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayangnya selama 

kuliah sampai sidang begitu juga kepada bapak terkasih L. Sinaga, S.Pd yang 

mendukung supaya cepat lulus, dan buat saudaraku yakni kakak-kakak Henni 

Sinaga, Chinda Rumenta Singa, S.Farm serta abang Jefri Sinaga dan abang ipar 

Remon Silalahi, S.ST yang mendoakan serta memotivasi dalam penelitian sampai 

sidang. Terimakasih juga buat kak Minda sebagai Laboran Kimia yang sabar dan 

setia dalam membantu saat pembuatan ekstrak menggunakan rotary evaporator, 

begitu juga dengan sahabat-sahabat yang setia selalu berada disampingku yakni 

buat Nani F.O Simanjuntak, Juni F. Pane, Dewi A.W. Manik dan Atri G.Gultom 

buat doa dan bantuannya selama ini, tidak lupa juga buat teman-teman yang 

penelitian dirumah hewan yakni Herdi Gultom, Herlina Siringo-ringo, Lasmaria 

Hutagalung, Lusia Sihotang dan Ade Rajagukguk yang berjuang mengurus mencit 

dan tikus agar penelitian cepat selesai dan bisa sidang serta wisuda bulan oktober 

2012 dan yang tak terlupakan buat seluruh teman BIONK’ND 2008 yang sangat 

ku sayangi dan ku kenang. 



Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan setiap pembaca dan menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya. 
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