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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul 

“PENGARUH PEMBERIAN PRISTANE TERHADAP KADAR ANTINUCLEAR 

ANTIBODY PADA SERUM HEWAN COBA MENCIT BALB/C ” yang merupakan 

suatu tugas akhir dalam mengikuti pendidikan Sarjana Pendidikan Dokter di 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-

besarnya atas bantuan, dukungan, pengorbanan, dan semua hal yang telah 

diberikan selama proses penelitian ini kepada berbagai pihak, diantaranya: 

1. Prof.Dr.dr. Kusworini, M.Kes, Sp.PK, sebagai pembimbing pertama yang 

telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan mulai dari proses awal 

pembuatan proposal, penelitian, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini 

2. dr. Indriati Dwi Rahayu, M.Kes. sebagai pembimbing kedua yang telah 

memberikan bimbingan, masukan mulai dari proses awal pembuatan 

proposal hingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

3. Prof.Dr.dr. Noorhamdani AS,Sp.MK, sebagai dosen penguji yang 

memberikan masukan dan saran hingga saya dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini. 

4. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Dr. dr. Sri Andarini, 

M.Kes, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menuntut ilmu di 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 
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5. Dr. dr. Masruroh Rahayu,M.kes. Ketua jurusan Pendidikan Dokter, Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya, yang telah memberikan dukungan selama 

menjalani masa perkuliahan. 

6. Prof. Dr. dr. Handono Kalim, Sp. PD-KR sebagai ketua penelitian atas 

kesempatan dan bimbingan yang diberikan kepada saya selama menjadi 

anggota penelitian lupus. 

7. Staf Laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

8. Staf Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

9. Segenap anggota Tim Pengelola Tugas Akhir FKUB 

10. Orang tua saya Bapak Omar Dhani Ibu Atvin Womboiang, adik saya Syahril 

dan Aulia  serta keluarga yang ikut andil penting dalam hidup penulis yang 

selalu memberikan semangat, perhatian, dan selalu mendoakan yang 

terbaik.  

11.  Eka Lestari yang selalu memberikan semangat dan perhatian nya selama ini 

hingga sampai pada titik ini. 

12. Mas Mirza Zaka, mas Twid, mas Aditya Satriya, mas Memet dan anggota tim 

penelitan  lupus yang telah memberi bantuan, saran, dan semangat selama 

penelitian hingga pengerjaan Tugas Akhir. 

13. Segenap teman-teman PD 2013, sahabat, dan “Cado Cagan” yang 

senantiasa memberi semangat dan dukungan untuk menyelesaikan Tugas 

Akhir ini. 

14. Ari, Ridlo, Alam ,Kevin, Antoni Firas , Didi, Fredy, Meydisya, Arsya, 

Cornelius, Ikbal , Kiblay, Lazuardi, Maudy, Timeh, Thalia, Hani, Dhia, Kak 

titin, Kak Intan, Kak Isma , Kak Ninid atas semua bantuan, motivasi, nasihat, 

yang selalu mendampingi dan mewarnai hari-hari saya selama 3,5 tahun ini.  
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15. Segenap Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat 

Kedokteran Brawijaya yang telah menemani saya berproses di FK tercinta 

ini. 

16. Segenap keluarga besar kosan RX yang selalu mendukung dan memberikan 

semangat. 

17. Serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah 

mendukung dan membantu kami dalam menjalankan dan menyelesaikan 

penelitian ini. 

Demikian skripsi ini dapat disusun atas semua dukungan dan kerjasama 

semua pihak. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, 

oleh karena itu penulis membuka diri untuk segala saran dan kritik yang 

membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi 

penulis, namun juga bagi semua pembaca. 

Malang, November 2016 

Penulis
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