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KATA PENGANTAR 

 

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. 

 Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi 

Maha Penyayang, atas nikmat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi yang berjudul “Efek Analgetik Ekstrak Etanol Kunyit Putih 

(Curcuma Zedoaria) Terhadap Nyeri Akut Pada Tikus Yang Diinduksi 

Dengan Metode Tail Immersion”. 

 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

meraih gelar Sarjana Kedokteran, pada program studi kedokteran Fakultas 

kedokteran Universitas Islam Bandung (UNISBA). 

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari 

bantuan, bimbingan, pengarahan baik moral maupun material yang tidak ternilai 

besarnya dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, penulis ingin 

mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. M. Thaufiq 

Siddiq Boesoerie, dr., M.S., Sp. THT. KL(K). sebagai Rektor UNISBA, Prof. Dr. 

Ieva B. Akbar, dr., AIF, sebagai Dekan Fakultas Kedokteran UNISBA sekaligus 

sebagai dosen wali, Dr. Wawang S. Sukarya, dr., SPOG(K)., MARS., MH.Kes., 

dan Dr. H. Nugraha Sutadipura,  dr., MS., sebagai Wakil Dekan Fakultas 

Kedokteran UNISBA dan sebagai ketua pembahas. Dadi S Argadireja, dr., MPH., 

DTM&H., dan Miranti Kania Dewi, dr., M.Si., sebagai anggota pembahas serta 

seluruh dosen dan staf fakultas kedokteran UNISBA, Santun Bhekti Rahimah, dr., 
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M.Kes., dan Budiman, dr., M.KM. sebagai pembimbing yang tiada hentinya tanpa 

lelah membimbing dan mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan ini. 

 Penulis juga berterima kasih kepada Ayahanda, Ibunda, Alm. M. Syahid S., 

M. Syarif S., M. Syafri S., dan S. Shofiah S., yang senantiasa mendukung, 

memotivasi, menemani, dan mengasihi penulis selama hidup di dunia ini. Para 

sahabat-sahabat penulis terutama Resha Nugradiatama, R.A. Vivi Yunita Sari, 

Rahmat Arif, Wita Apriani, Herwin Muhidin, Natasha Annisa Putri, Nisa Saniaty, 

Reni Sari Hartini, Eva Meltyza, dan M. Frasetheo serta rekan-rekan seperjuangan 

mahasiswa fakultas kedokteran UNISBA angkatan 2011 yang selalu menemani 

baik dalam suka maupun duka selama penulis menempuh jenjang pendidikan di 

fakultas kedokteran UNISBA dan segala pihak terkait dalam penulisan yang tidak 

mungkin penulis tulis satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan 

ataupun kesalahan kata, oleh karena itu penulis menerima saran dan kritik yang 

membangun agar penulis dapat memperbaikinya di masa yang akan datang. Pada 

akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun 

bagi negara. 

Wassalaamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh 
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