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KATA PENGANTAR 
 

 

 

 

 Bismillahirahmanirahim 

 Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat serta karunia-Nya. 

Sholawat dan salam akan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang 

telah menuntun umatnya dari kebodohan terdalam menuju pribadi yang mempunyai 

keintelektualan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efek 

Ekstrak Air Daun Dewa (Gynura divaricata) terhadap Gambaran Mikrostruktur 

Jaringan Hati pada Tikus yang Diinduksi 7,12- Dimethylbenz[α]anthracene 

(DMBA)”.  

Selama penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan 

motivasi dari beberapa pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan 

ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr Ieva B. Akbar,dr, AIF 

selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Terima kasih 

kepada Dr. Hj. Maya Tejasari, dr. M.Kes., selaku dosen pembimbing I dan 

Zulmansyah, dr., Sp.A., M.Kes., selaku dosen pembimbing II atas do’a tenaga, 

pikiran, waktu, motivasi, ilmu, dan juga kebaikan dan kesabarannya sehingga dapat 

sebaik mungkin membimbing. Terima kasih kepada Dr. Lelly Yuniarti, S.si., 

M.kes, selaku dosen pembahas I dan Tryando Bathara, dr., M.Kes., selaku dosen 

pembahas II atas saran, tambahan dan kesempatan guna penyempurnaan pembuatan 

skripsi ini. Terima kasih kepada Mirasari Putri, dr., Ph.D selaku dosen wali yang 

selama ini telah membimbing dan memberikan dukungan akademik dari awal 

::repository.unisba.ac.id::



iv 

 

perkuliahan. Terima kasih kepada Hibah LPPM 2019 atas biaya yang telah 

diberikan, dapat membantu berjalannya penelitian ini. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Benny Sarbini 

dan Holisoh, kakakku Annisa Aulia Listiani, dan adikku Aqmal Dienul Islam atas 

motivasi, kesabaran, pengertian, kasih sayang, dan segala perjuangan juga 

pengorbanan yang diberikan kepada peneliti sehingga peneliti sampai pada titik ini 

dan menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih kepada rekan penelitian yaitu 

Sarah, Fatimah, Faisal, Badri, Adegita, Ramdhan, Ilham, dan Hory, Pak Edi, Pak 

Dadan dan tim peneliti lainnya atas kerjasama dan kebaikannya sehingga penelitian 

ini dapat berlangsung dengan lancar dan baik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat 

Gaby, Maya, Sunarty Tity, Detty, Eka, Trochanter 2016 atas pengertian, dukungan, 

dan segala kebaikannya dari awal masuk perkulihan sampai saat ini. 

 Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan kemurahan hati dengan 

limpahan rahmat-Nya yang tidak terhingga. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini 

dapat bermanfaat khusunya bagi mahasiswa kedokteran dan bagi masyarakat pada 

umumnya. 

 

Bandung, 22 Januari 2020 

 

       Penulis, 

Annida AL Islami Maulida 

 

::repository.unisba.ac.id::




