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Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk mama dan papa 

tercinta yang senantiasa melimpahkan cinta dan kasih 

sayangnya  
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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridha 

dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang 

berjudul “Pengaruh Vaksin Kinoid Interleukin-17A terhadap Jumlah Kolonisasi 
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Injeksi Methicillin-resistant Staphylococcus aureus” yang merupakan suatu tugas 

akhir dalam mengikuti pendidikan Sarjana Kerdokteran di Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya. 
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memberikan bimbingan, dukungan dan berbagai ilmu yang bermanfaat 

hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
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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. Akhirnya, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk 

pengembangan keilmuan bagi yang membutuhkan. 

Malang, September 2016 
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