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MOTTO 

“Lelahnya belajar tak perlu diingat, itu adalah proses, tapi ingatlah buah manis 

yang bisa dipetik ketika sukses.” 

-Penulis- 

 

“Stay Calm and Stay Positive” 

“Ketika badai datang, jangan mencoba menghentikannya. Tapi, tenangkanlah hati, 

baru badai itu akan tenang dengan sendirinya.” 

-Merry Riana- 

 

“It feel like the possibility of all those possibilities being possible is just another 

possibility that can possibly happen” 

-Mark Lee- 
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PERSEMBAHAN 

Sembah sujud serta puji dan syukurku pada-Mu Allah SWT. Tuhan semesta alam 

yang menciptakanku dengan bekal yang begitu sempurna. Hamburan cinta, kasih 

sayang dan rahmat-Mu telah memberikanku kekuatan, kesehatan dan semangat 

serta memberkatiku dengan ilmu pengetahuan. Atas karunia serta kemudahan 

yang Engkau berikan, akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan. Sholawat serta 

salam selalu ku limpahkan kehariban Rasulullah Muhammad SAW. 

Ku persembahkan Karya Tulis Ilmiah ini untuk orang-orang yang telah 

memberikan banyak pelajaran dalam hidupku. 

Terimakasih untuk Ibunda ku tercinta (Puji Agustini) dan Ayahku tersayang 

(Muhamad Khozim) yang telah membesarkan Pina sampai saat ini, terimakasih ya 

yah, bu, untuk segala dukungan, ketulusan,  kasih sayang, semangat, dan doa yang 

tiada terhingga dalam setiap langkah hidup Pina demi kesuksesan Pina. 

Terimakasih Mba Keke sang motivator dalam hidupku.  

Sahabat-sahabat ku yang rela mengorbankan waktu untuk diriku, kalian pantas 

mendapatkan rasa hormat dan terimakasih. Kalian yang aku sayangi Luthfi, Novi, 

Ragil, David, Nova, Sabila, Rima, Fetty, Widia. Semangat yang telah diberikan 

padaku dan membuat saya lebih positif dalam  menjalani hidup serta menemani di 

setiap waktu, terimakasih untuk NCT khususnya biasku, Na Jaemin. 

Terimakasih untuk Alfina, karena kamu tidak menyerah. 
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KATA PENGANTAR  

       Puji syukur selalu tercurah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis 

Ilmiah yang berjudul “Identifikasi Ookista Toxoplasma gondii pada Lalapan yang 

Dijual di Warung Tenda Makan Pecel Lele Wilayah Way Halim Tahun 2022”. 

       Karya Tulis Ilmiah ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dari berbagai 

pihak, oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih 

kepada:  

1. Warjidin Aliyanto, S.KM.,  M.Kes selaku Direktur Politeknik Kesehatan 

Tanjungkarang. 

2. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes selaku Ketua Jurusan Teknologi 

Laboratorium Medis. 

3. Misbahul Huda, S.Si., M.Kes selaku Ketua Program Studi Teknologi 

Laboratorium Medis Program Diploma Tiga. 

4. Yustin Nur Khoiriyah, M.Sc selaku pembimbing utama dan Lendawati, 

S.KM., MM., M.Si selaku pembimbing pendamping yang telah 

meluangkan waktu, pikiran serta perhatiannya dalam memberikan 

bimbingan dan pengarahan dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah ini.  

5. Wibowo Ady Sapta, ST., M.Kes selaku penguji Karya Tulis Ilmiah ini 

yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan ide, saran, dan kritik 

kepada penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

       Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari 

kesempurnaan, namun penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini untuk 

dapat dilanjutkan  penelitian dan semoga Allah SWT membalas segala amal 

kebaikan dan ketulusan beliau yang telah banyak membantu serta memberikan 

ridho-Nya kepada kita semua. Aamiin.  

Bandar Lampuung, Juni 2022 

 

Penulis  


