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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum warohmatullah wabarokaatuh 

 Segala puji bagi Allah, yang telah memberikan petunjuk dan izinnya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Efek Ekstrak 

Etanol Kayu Secang (Caesalpinia sappan L.) sebagai Antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus Kode Isolat 100-SV secara In Vitro” dengan tepat waktu. 

 Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, doa, dan dorongan dari 

semua pihak, maka pembuatan tugas akhir ini tidak akan berjalan dengan lancar. 

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada: 

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga 

memberikan kekuatan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

2. Dr. dr. Sri Andarini, M.Kes sebagai dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut 

ilmu di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 
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telah memberikan saran dan masukan dalam proses pembuatan tugas akhir. 

5. Dr. Dra. Sri Winarsih, Apt, MSi sebagai dosen pembimbing pertama yang 

telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan dalam proses pembuatan 

tugas akhir ini. 

6. dr. Subandi Reksohusodo, Sp.OG sebagai pembimbing kedua yang telah 

memberikan bimbingan, saran, dan masukan dalam proses pembuatan 

tugas akhir ini. 

7. Pak Ali, Pak Slamet, Bu Farida, Mbak Septi yang telah membantu 

pelaksanaan penelitian. 

8. Segenap anggota Tim Pengelola Tugas Akhir FKUB dan koordinator Tugas 

Akhir S1 Kebidanan yang telah membantu administrasi tugas akhir. 
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9. Ayah Suhardi, Ibu Widayati, Adik Mardiana Dwi Harti dan Adik Widi Dedi Tri 

Khoirul Haq yang senantiasa memberikan doa, dorongan mental dan 

finansial sehingga pembuatan tugas akhir ini selesai tepat waktu. 

10. Para sahabat, Ajeng, Amelia, dan Ajijah serta teman-teman satu perjuangan 

Kebidanan FKUB angkatan  2012  yang senantiasa memberikan doa, 

semangat, dan bantuannya selama proses pembuatan tugas akhir ini. 

11. Para penghuni kos Bogor 6B, Anisa, Mbak Dwi, Bu Ar, Mbak Emon, dll yang 

telah memberikan semangat dan dukungan selama pembuatan tugas akhir 

ini. 

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

yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari 

sempurna, untuk itu penulis mohon kritik, saran dan masukan yang bersifat 

membangun demi kesempurnaan dalam proses penelitian dan penyelesaian 

tugas akhir. Semoga di masa yang akan datang penelitian yang dihasilkan dapat 

memberikan manfaat baik bagi penulis dan yang membutuhkan. 
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