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KATA PENGANTAR 

  

 Assalamualaikum Wr.,Wb    

  Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang 

senantiasa memberikan rahmat,nikmat, berkat serta karunia-Nya, karena 

hanya dengan kehendak-Nya , Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul 

“Pengaruh Daun Sirih Terhadap Penyembuhan Luka Sayat pada Mencit” 

dapat selesai tepat sebelum waktunya dan dapat diselesaikan dengan baik. 

Dalam pembuatan KTI ini tidak jarang dijumpai adanya rintangan, 

kesulitan, dan kesibukan dalam segala aktivitas sebagai mahasiswa 

kedokteran, namun dengan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, 

akhirnya karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan, oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. dr. Roro Wahyudianingsih, Sp.PA selaku pembimbing utama KTI, yang 

telah memberikan perhatian, waktu, tenaga, pikiran, serta dukungan, dan 

bantuan moral dalam penyelesaian KTI ini. 

2. dr. Kartika Dewi, Sp.Ak., M.Kes., PA(K) Selaku pembimbing 

pendamping KTI yang telah turut membantu dalam menyelesaikan karya 

tulis ini, untuk perhatian, tenaga, waktu, pikiran, serta dukungan dan 

bantuan moral dalam penyelesaian karya tulis ini. 

3. Kedua orang tua penulis, Asep Subarkah Yusuf dan Yanti Pujilestari , 

Kakak penulis, Irena Patriani , terimakasih atas dukungan, semangat, dan 

doa yang selalu diberikan kepada penulis.  

4. Salsabila Rahma yang selalu hadir untuk memberikan semangat, 

dukungan, doa, dan tempat untuk keluh kesah kepada penulis.  

5. Rekan rekan seperjuangan Aulia Primavera, Risky Putra Christiantha, 

Bobby Yan Patra Yudha, Ariesta Alam Putra M, Andrew Tjuatja, 

Abraham C Yahya, Riko Sitompul, Aqil Putra Riode, Yunan Pangestu, 

Anthony Gunawan, Aldo Leonardo, Aldy, Daniel Tjin, Nathanael Jaya 

Bimasati yang juga membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.  
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6. Revy Dena Maharani dan Rahman Abdi Nugraha dari angkatan 2012 yang 

telah memberikan informasi, bimbingan dan arahan atas hal-hal yang 

belum diketahui oleh penulis. 

7. Keluarga Besar SEMA FK maranatha periode 2015-2016  yang tak bisa 

disebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua kebersamaan , 

pengalaman, dukungan ,doa, dan semangat yang diberikan kepada penulis.  

8. Semua teman teman ANTIDOTE 2013 yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu, terimakasih untuk canda-tawa dukungan, pengalaman ,dan 

semangat yang diberikan pada penulis  

     Akhir kata, semoga karya tulis ilmiah ini dapat berguna serta bermanfaat bagi 

semua yang membacanya dan perkembangan ilmu pengetahuan. Billahit 

taufiqwalhidayah, Wassalamualaikum wr.,wb  

 

 

Bandung, November 2016 

                                                                                          Penulis, 

 

 

 

     

DANDY PASANDHA 


