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KATA PENGANTAR 

 
 Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi petunjuk dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul 

“Pengaruh Vaksinasi Kinoid IL-17A terhadap Jumlah Kolonisasi Bakteri Pada 

Darah Mencit Model Lupus Eritematosus Sistemik Pasca Injeksi Methicilin 

Resistant Staphylococcus aureus”. 

Perlu disadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak dapat selesai 

tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, 

penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada: 

1. Prof. Dr. dr. Kusworini, Sp.PK, M.Kes, sebagai pembimbing pertama yang 

telah dengan sabar membimbing, memberikan saran dan masukan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. 

2. dr. Nursamsu, Sp.PD-KGH, sebagai pembimbing kedua yang telah 

dengan sabar membimbing, memberikan saran dan masukan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. 

3. dr. Dicky Faizal, Sp.And, sebagai Ketua Tim Penguji Ujian Tugas Akhir 

yang telah memberikan masukan untuk menyempurnakan naskah Tugas 

Akhir ini. 

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

Brawijaya yang telah memberikan saya kesempatan menuntut ilmu di 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 

5. Dr. dr. Masruroh Rahayu, M.Kes. sebagai ketua Program Studi 

Kedokteran yang telah memberikan dukungan kepada mahasiswa 

selama menjalani perkuliahan. 

6. Segenap anggota Tim Pengelola Tugas Akhir Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya, yang telah membantu melancarkan urusan 

administrasi. 

7. Staf Biomedik, Farmakologi, dan Mikbrobiologi atas bantuannya, penulis 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

8. Mas Mirza Zaka atas bimbingannya dari awal proses sampai akhir 

pembuatan Tugas Akhir ini.  
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9. Yang tercinta bapak, ibu, kakak, adik dan keluarga besar saya yang tidak 

pernah bosan memberikan perhatian, semangat dan kasih sayangnya 

serta doa kepada saya. 

10. Teman-teman yang saya sayangi Alam, Farikh, Tyo, Raymond, Opik, 

Firas, Nadia, Inasa, Lila atas dukungannya selama perkuliahan dan 

penyelesaian Tugas Akhir ini.  

11. Valda, Miranthi dan anggota dari kelompok penelitian kinoid atas 

kerjasama dan dukungannya dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 

12. Fauzan, Arsya, Kiblay, Kevin, Toni, Ikbal, Dino, Laju, Alfadz atas 

perhatian dan dukungannya selama perkuliahan dan penyelesaian Tugas 

Akhir ini. 

13. Mutiara Nadya yang memberikan semangat dan dukungannya dalam 

penyelesaian Tugas Akhir ini.  

14. Komisariat Kedokteran HMI Brawijaya atas diberikannya kesempatan 

berproses di Fakultas 

15. Seluruh Mahasiswa Pendidikan Dokter 2013 yang selalu mendukung, 

membantu dan memberi semangat selama menjalani kehidupan di 

kampus. 

16. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, 

oleh karena itu penulis membuka diri untuk segala saran, masukan dan kritik 

yang membangun. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat tidak 

hanya bagi penulis namun juga bagi yang membutuhkan. 
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