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Model Hipertensi Induksi DOCA-Salt ”. Penelitian ini merupakan payung penelitian 

dari drh.Masdiana C. Padaga, M.AppSc. serta salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Kedokteran Hewan pada Program Kedokteran Hewan, Program Studi 
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Mada, Yogyakarta khususnya Bapak Suroso dan Bapak Samidi, seluruh staf serta 
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13. Serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi 

ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu 

 

 



 

viii 

 

  Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang sudah diberikan dalam 

penyusunan skripsi ini. Skripsi ini jauh dari sempurna, namun penulis berharap skripsi 

ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan tidak hanya bagi penulis 

tetapi juga bagi pembaca. 

 

Malang, Oktober 2014 
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