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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Uji

Antibakteri Buah Kurma Ajwa (Phoenix dactylifera) Terhadap Bakteri Shigella

dysenteriae Secara In Vitro” Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka

memenuhi prasyarat untuk menyelesaikan studi program sarjana di Fakultas

Kedokteran Universitas Islam Bandung.

Penulis menyadari bahwa usulan penelitian ini tidak akan terwujud tanpa

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan

terima kasih khususnya kepada orang tua saya atas segala dukungan dan do’a

selama penulisan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya

kepada yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Unisba Prof. Dr. Ieva B. Akbar,

dr., A.I.F. dan Wakil Dekan I Prof. Dr. Tony S. Djajakusumah, dr., Sp. K.K.(K) dan

Wakil Dekan II Dr. H. Nugraha S, dr., M.S. dan Wakil Dekan III Zulmansyah, dr.,

Sp.A., M.Kes. beserta jajarannya. Terimakasih kepada Dr. Sadeli Masria, dr.,

DMM., MS., Sp.MK selaku pembimbing I dan Yanuar Zulkifli Harun, dr., Sp.M

selaku pembimbing II dan Dr. Usep Abdullah Husin, dr., MS., SpMK selaku

pembahas I dan R.Rizky Suganda Prawiradilaga, dr., M.Kes selaku pembahas II
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yang selalu membimbing, mengarahkan, dan menasehati dengan penuh kesabaran

serta ketulusan dan Mirasari Putri, dr., Ph.D selaku dosen wali. Terimakasih yang

tak terhingga atas dukungan, dorongan, pengertian serta doa yang tak pernah putus

kepada penulis pada keluarga besar tercinta terutama orang yang sangat saya cintai

Ibunda Masitah, Ayahanda Ainul Bisri, adik Arsyadi Syauqi dan Zen Zidani

Syauqi. Tak lupa orang untuk terkasih, Radya Adiwiguna Darajat untuk cinta,

motivasi, dan semangat untuk berjuang bersama dalam suka dan duka dalam hidup

saya nanti dan selamanya. Sahabat terbaik Hasna Zaidah, Fadlianisa Fazrin, Marsha

Caesariana. Sahabat se-perjuangan Eka Rachmawati, Elsa Aulia, dan Danii

Nurfarhan serta rekan-rekan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam

Bandung angkatan 2016 atas segala kerjasama dan kebersamaannya selama ini,

serta semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan satu

persatu.

Semoga Allah SWT memberikan pahala dan kebaikan yang berlimpah

untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis

ini. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna,

namun penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi seluruh pembaca dan ilmu

pengetahuan.

Bandung,  22 Jamuari 2020

Penulis,

Aqmarina Nadhira
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