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 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena 

atas berkat, kasih dan penyertaanNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Adapun skripsi ini berjudul “Pengaruh Ekstrak Etanol Daun Bangunbangun (Coleus 

amboinicus Lour) Terhadap Titer Antibodi Humoral Pada Tikus Putih (Rattus 

novergicus)”, kiranya dapat memberi manfaat bagi rekan mahasiswa dan masyarakat. 

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan 

masukan yang dapat membangun agar skripsi menjadi lebih sempurna. 

 Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
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membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, dan kepada Ibu Dra. Martina Restuati, 

M.Si, Ibu Dr. Fauziah Harahap, M.Si dan Drs. Hudson Sidabutar, M.S, selaku dosen 

penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Kepada Bapak Prof. Drs. Motlan Sirait, M.Sc. Ph.D Dekan FMIPA dan 

staf-stafnya. Kepada bapak Drs. Tri Harsono , M.Si dan Drs. Lazuardi, M.Si selaku 

ketua dan sekretaris jurusan serta kepada Ibu Mardiah, Pak Indra dan Bang Denny 

selaku laboran Laboratorium Terpadu USU dan Laboratorium Farmakognosi farmasi 

USU yang telah membantu penulis selama penelitian. Penulis juga berterima kasih 

kepada Bapak Antonius Sinaga (+) selaku Pembimbing Akademik telah memberikan 

bimbingan selama perkuliahan dan semua Dosen di Jurusan Biologi yang telah 

banyak membimbing selama perkuliahan. 

 Teristimewa buat keluarga penulis yang sangat dicintai dan disayangi yaitu 

Ibunda Solo Sihombing yang setiap saat memberikan kasih sayang, dukungan dan 

doa. Dan terima kasih kepada ketiga adik-adikku Fernando Situmorang, Irwanto 

Situmorang dan Ronauli Situmorang dan seluruh keluarga yang telah memberikan 

semangat dan dukungan doa. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung saya dalam 

doa dan sudah saya anggap sebagai keluarga kedua “Eklesia be Anugerah Small 

Group” (K’Herlina, B’Heri, Hethy, Melisa, Riris dan Sartika), adik-adik Kelompok 

Kecilku “Cantate Domino” (Domdom, Dina, Rafika dan Vinenda), teman-teman satu 



kepengurusan UKMKP periode 2013 (Petrus, Ayu, Vince, Iko, Setia, Susi, Eko, 

Nurdiana, Debora, Ika, Roubin, Rosnita, Tetty, dan Joni). Teman-teman seperjuangan 

di Biologi Nondik 2009 terkhususnya buat teman-teman yang selalu bersama 

melakukan penelitian di rumah hewan FMIPA UNIMED (Ngalo, Restiana dan Josri). 

 Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, 

namun penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat 

membangun guna perbaikan dalam skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan 

banyak terima kasih semoga skripsi ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan. 
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