
ii 

 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan 

kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul 

“Potensi Antiinflamasi Serbuk Bonggol Nanas (Ananas comosus) Dibandingkan 

Dengan Aspirin pada Telapak Kaki Tikus (Rattus novergicus) yang Diinduksi 

Inflamasi dengan Carrageen”. Tanpa pertolongan-Nya penulis  tidak akan sanggup 

menyelesaikannya dengan baik. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan 

kepada baginda tercinta kita Nabi Muhammad SAW. 

Tugas akhir ini tidak mungkin diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Dr. dr. Karyono Mintaroem, Sp.PA sebagai Dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya yang telah memberikan kesempatan untuk membuat 

tugas akhir ini, 

2. Dr. dr. Setyawati Soeharto, M.Kes. sebagai pembimbing pertama yang 

membantu memberikan arahan dan bimbingan yang luar biasa detail dan 

sistematis tentang tugas akhir untuk penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini, 

3. Drs. Bambang Sidharta, MS, Apt. sebagai pembimbing kedua yang telah 

dengan sabar memberikan kesempatan, ilmu, dukungan, semangat, dan 

nasihat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini,  

4. Dr. Kenty Wantri Anita, M.Kes, Sp.PA sebagai tim penguji tugas akhir yang 

bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi penguji, memberikan banyak 

masukan dan membantu dalam proses terselesaikannya tugas akhir ini, 

5. Segenap anggota Tim Pengelola Tugas Akhir FKUB, terutama Dr. Dra. Sri 

Winarsih, Apt., Msi selaku penanggung jawab tugas akhir, 

6. Ibu Ferrida dan Mas Memed, selaku Laboran Laboratorium Farmakologi 

FKUB yang senantiasa membantu, menasehati, mengkritik, dan masukan 

selama penelitian,  



iii 

 

7. Ibunda penulis Suwarni, ayahanda penulis Misnadi dan adinda Djusmiyaten 

yang selalu memberikan do’a, dukungan, senyum dan kasih sayang yang 

tiada tara. 

8. Sahabat-sahabatku: Putri twinni, Mia minyus, Lady Dee, Mahend, cempongs 

Bitha, Mb Tutut, dan Wiji Astuti yang memberi warna baru dalam hidup 

penulis selama kuliah di FKUB dan pengerjaan Tugas Akhir, 

9. Mas Yanuar dan Dyah Ayu Laksmi, yang telah membantu dalam proses 

analis SPSS, 

10. Teman-temanku mahasiswa Pendidikan Dokter angkatan 2010 yang 

meberikan dukungan dalam berbagai bentuk, dan 

11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan saran dan kritik yang membangun 

agar karya ini menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi para pembaca. 

 Wassalamua’laikum warahmatullahi wabarakatuh.  

 

Malang, Juni 2014 
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