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KATA PENGANTAR 

 Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, 

hidayah serta inayahNya yang telah memberikan kekuatan kepada Penulis, 

sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Etnomedisina Pada 

Suku Samin Di Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten 

Bojonegoro, Jawa Timur”. 

 Maksud dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat 

guna mencapai jenjang S1 Farmasi Universitas Brawijaya Malang. Dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini Penulis mendapat bimbingan, saran dan bantuan 

baik material maupun spiritual dari semua pihak, maka dengan ketulusan hati 

Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada : 

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

Universitas Brawijaya, atas kesempatan untuk mengikuti program pendidikan 

Farmasi di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 
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kesempatan yang telah diberikan untuk menempuh dan menyelesaikan 

pendidikan S1 Farmasi sebagai angkatan kedua. 

3. Dra. Siti Jazimah Iswarin, M. Si, Apt selaku pembimbing pertama dan Ratna 

KurniaI Illahi, M. Pharm., Apt., selaku pembimbing kedua yang dengan sabar 

membimbing serta memberikan semangat, nasihat dan doa kepada Penulis 

sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. 

4. Alifia Putri Febriyanti, M.Farm.Klin., Apt. yang pernah menjadi dosen 

pembimbing yang selalu sabar, serta selalu mendampingi, membimbing, dan 
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memberikan bantuan untuk memecahkan masalah, serta motivasi kepada 

penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.  

5. Efta Triastuti, S. Si., M. Farm. Klin., Apt., selaku penguji Tugas Akhir yang telah 

memberikan saran dan masukan kepada Penulis. 

6. Segenap pihak-pihak Kecamatan Margomulyo, Kelurahan Margomulyo serta 

Masyarakat Suku Samin yang telah memberikan izin dan dengan sabar 

meluangkan waktunya untuk membantu jalannya penelitian. 

7. Segenap pihak Program Studi Farmasi, mulai dari dosen-dosen hingga staf 

yang membantu jalannya penelitian serta member motivasi hingga penulisan 

selesai. 

8. Orang tuaku tercinta Ayahanda H.M Kulup Widyono, S.E.Ak dan Ibunda Eny 

Sulistyowati, S.Pd yang tak pernah lelah memberikan doa, dukungan, motivasi 

dan selalu ada untuk Penulis dari awal hingga akhir penyelesaian Tugas Akhir. 

9. Keluarga besar tersayang, mbah putri Sulastri, mbah putri Sunarsih,  tante, om, 

dll yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu serta kakakku dan adikku 

tersayang Pradnya Widyaswara, mbak Anik dan Sita yang telah memberikan 

doa, dukungan dan memotivasi Penulis. 

10. Sahabat Farmasiku Widya Setya Nugraha, Aditya Permata Ashari, Yasmintoko, 

serta teman-teman Program Studi Farmasi yang selalu menjadi motivator, 

membantu memberikan masukan, kritik dan saran selama penyusunan Tugas 

Akhir ini. 

11. Sahabatku Gracia Putra Secunda, Nanda Botol, Joddy, Mendek, Firja, Fina, 

Firmen, Christine Sarindat, Kristin Paitun, Wepe, Israna, Anne, Fadil yang 
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selalu menjadi motivator, membantu memberikan masukan, kritik, penelitian 

dan saran selama penyusunan Tugas Akhir ini. 

12. Teman-teman kost Cengger Ayam, Dimas, Ilham, Prana, Bayu, Ngurah, 

Gibson, Rendi, Randu, Rehan, Aldo, Andi, Anang, Agung, Giftson, Sakti, Kahfi, 

Mas Yuda, Mas Mario yang telah memberikan dukungan dan memotivasi 

Penulis. 

13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah turut 

membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Oleh karena itu, saran dan kritik yang dapat membangun dari saudara-saudara 

sangat diharapkan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan agar tidak terulang 

lagi di masa yang akan datang. Penulis juga berharap, tugas akhir ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca. 
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