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9. Teman seperjuanganku, Hesti, yang mengisi satu tahun terakhir ini dengan 
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yang terbaik, kebersamaan ini akan selalu dikenang walaupun kita tak 
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menyelesaikan skripsi ini dengan baik 

11. Rekan kerja di laboratorium histologi Eka, Irene, Mbak Wayan, Liza, 

Arindha, Mas Doni, Yhongki, dan Nurul (Momo) yang senantiasa berbagi 

motivasi dan setia menemani di kala suka-duka selama bekerja di 

laboratorium. 

12. Sahabatku tersayang Isnaini, Melia, Risa, Intan, Rizca, Rossie, Dyah, dan 

Ajeng yang selalu setia memberikan semangat, masukan, doa, waktu dan 

kritikan kalian selama ini, kenangan terindah bersama kalian akan selalu 
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