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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbilۗ’alamin,ۗsegala puji dan syukur kehadirat Allah SWT 

karena atas karunia, petunjuk dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul Efektivitas Antibakteri Air Perasan Daging Buah Nanas (Ananas 

comosus L) terhadap Bakteri Streptococcus pyogenes secara In Vitro Skripsi ini 

disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh Sarjana Kedokteran 

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung.  

Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Prof. Dr. Hj. Ieva 

B Akbar, dr., AIF selaku dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, 

Mirasari Putri, dr., PhD selaku Ketua Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas 

Islam Bandung serta Dr. Lelly Yuniarti, S.Si., M.Kes selaku Dosen Wali.  

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. H. Sadeli Masria, dr., DMM., 

MS., Sp.MK sebagai Pembimbing I dan Ismawati, dr., M.Kes sebagai Pembimbing 

II yang telah meluangkan waktu dan sumbangsih nya untuk memberikan bimbingan 

dan arahan dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga 

penulis haturkan kepada Dr. Usep Abdullah Husin, dr., MS., Sp.MK dan Eva Rianti 

Indrasari, dr., M.Kes selaku dosen pembahas yang telah memberikan masukan dan 

saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.  
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Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada kedua orang tua yaitu 

Ayahanda Ahmad Yusuf Lesmana, Ibunda Ade Masripah Sechrini yang selalu 

mendoakan dan memberi dukungan selama penulis menjalankan pendidikan serta 

kepada kakak-kakak tercinta Bayu, Nova, Try Arie, Nadya dan Fajar yang telah 

memberikan semangat. Terima kasih pula kepada seluruh laboran di Laboratorium 

Terpadu Politeknik Kesehatan Bandung  yang telah mengizinkan dan membantu 

terlaksananya penelitian ini. 

Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Meydina yang 

mendukung dan memberi semangat selama pembuatan skripsi serta sahabat-sahabat 

terbaik barakuda dan teman satu bimbingan skripsi Elsa, Eka dan Aqmarina. 

Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu 

menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja masih jauh dari sempurna dan masih 

banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Akhir 

kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan 

bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.  
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