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KATA PENGANTAR 

 

     Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas segala berkat, anugerah, dan kebaikan-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tepat pada 

waktunya. Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Efek Ekstrak Rimpang Jahe Merah 

(Zingiber officinale Linn. Var. rubrum) Terhadap Gambaran Histopatologi 

Ulkus Gaster Pada Mencit Galur Swiss Webster Jantan yang Diinduksi 

Asetosal” merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Kedokteran di 

Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha (FK-UKM), dan merupakan 

suatu pengalaman berharga bagi penulis sendiri dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Laella K. Liana, dr., Sp.PA, M.Kes. selaku pembimbing utama yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam 

menyelesaikan karya tulis ini. 

2. Endang Evacuasiany, Dra., MS., AFK., Apt. selaku pembimbing pendamping yang 

telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis 

dalam menyelesaikan karya tulis ini. 

3. Dr. Iwan Budiman, dr., MS., MM., M.Kes., AIF. yang telah bersedia membantu 

penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini. 

4. Hendry Kurniawan dan Lilis Yuliawati selaku orang tua yang telah memberikan 

perhatian, doa, dan dukungan. 

5. Steven Setiady dan Catherine Chyntia selaku adik yang telah memberikan 

perhatian, doa, dan dukungan. 

6. Pak Nana, Pak Dadang, Pak Deni yang telah membantu pada saat penelitian. 

7. Octaviany P, Febby Felita, Nadia Oline, Ni Made Dwi, Devi Septiani, Easter T, 

Lucia Fuji, Marlyn O, Eunice Gunawan, dan Tiara Mangiwa yang telah bersedia 
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membantu penulis saat penelitian dan memberi dukungan dalam penyelesaian 

karya tulis ini, 

8. Teman – teman dan pihak – pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per 

satu, yang telah memberikan dorongan, semangat, saran serta masukan yang 

membangun. 

 

Dengan memanfaatkan waktu dan sarana yang tersedia, saya berusaha melakukan 

penelitian dan penulisan laporan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.  Namun 

demikian, saya menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada penelitian 

ini.  Oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

dari pembaca sekalian. 

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati saya berharap semoga penelitian ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. 
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Hormat saya, 

 

 


