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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh 

Dengan menyebut nama Allah Subhanahuwata’ala yang maha pengasih lagi 

maha penyayang, tidak ada sesuatu yang patut disembah kecuali menyembah-Nya. 

Alhamdulillahi wa syukrulillah, segala bentuk pujian serta rasa syukur kami 

sampaikan kepada Allah Subhanahuwata’ala, karena atas izin dan kehendak-Nya lah 

Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul “Pengaruh Pemberian Propolis Terhadap 

Gambaran Histopatologis Hepar Tikus (Rattus Novergicus) Yang Diinduksi Sodium 

Nitrit” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita selalu sampaikan 

kepada panutan yang paling mulia, Nabi Muhammad sholallahu‘alaihi wasallam, 

Nabi serta Rasul terakhir di muka bumi, yang memimbing seluruh umat manusia dari 

zaman kejahiliyahan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. 

 Karya Tulis Ilmiah (KTI) penulis buat sebagai syarat kelulusan dalam rangka 

memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Pendidikan Dokter 

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Atas izin Allah 

Subhanahuwata’ala, dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah ini, kami 

mendapatkan banyak sekali bimbingan, bantuan, dukungan, serta saran dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebagai salah 

satu wujud penghargaan yang kami tunjukkam kepada :  

1. Kedua orang tua saya, Drs. M. Tasrik Usman dan Siti Zamrud, yang menjadi 

alasan utama saya dapat berada di tahap ini. Segala bentuk doa, perjuangan, 

pengorbanan, cinta, serta kasih sayang dari beliau berdua yang terus menerus 

mendampingi hidup saya semenjak saya masih dalam kandungan hingga 

sekarang hingga seterusnya, tentu tidak dapat saya balaskan dengan sesuatu 

apapun. Mungkin hanya untaian doa yang selalu dapat saya persembahkan 

untuk beliau berdua agar selalu mendapatkan perlindungan dan kasih sayang 



 
 

dari Allah Subhanahuwata’ala di kehidupan dunia dan insyaAllah kehidupan 

selanjutnya yang kekal abadi di akhirat nanti.     

2. Pembiming serta penguji karya tulis ilmiah saya, dr. Kuswati, M.Sc dan dr. Ety 

Sari Handayani, M.Kes. yang penuh kesabaran serta kebaikan dalam 

memberikan berbagai bimbingan, arahan, serta saran dalam penyelesaian karya 

tulis ini. Semoga Allah Subhanahuwata’ala mempermudah dan memberkahi 

kehidupan beliau beserta keluarga di dunia maupun di akhirat kelak. 

3. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesiam dr. Linda Rosita, 

M.Kes., Sp.PK., serta  Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Indonesia, dr. Hj. Erlina Marfianti, M.Sc., 

Sp.PD., atas segala bentuk ikhtiar dan do’a beliau dalam terwujudnya Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Indonesia yang rahmatan lil‘alamin. Semoga 

Allah Subhanahuwata’ala selalu merahmati segala bentuk amanah yang beliau 

jalankan. 

4. Dosen Pembimbing Akademik saya, dr. Siti Isti’anah, M.Sc., yang telah 

memberikan bimbingan serta doa kepada saya dengan penuh kasih sayang 

selama menjalani proses pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Islam 

Indonesia. Semoga beliau beserta keluarga selalu mendapatkan bimbingan 

Allah Subhanahuwata’ala.   

5. Kakak dan adik yang sangat saya sayangi, dr. Tara Wandhita Usman dan 

Salsabila Usman, yang selalu memberikan dukungan moral serta doa dalam 

setiap kehidupan saya. Semoga Allah Subhanahuwata’ala selalu menjaga dan 

menghindarkan segala bentuk keburukan dari kehidupan kalian.  

6. Rekan-rekan penelitian, Zulfikar Loka Wicaksana, Fishella Aprista Rahmanti, 

M. Zhafirrahman, Aristia Damiatry Renuat, dan Amiruddin Tulu yang telah 

sama-sama berjuang dan saling memberikan bantuan serta inspirasi dalam 

penyelesaian penelitian ini. Semoga Allah Subhanahuwata’ala memudahkan 



 
 

jalan kehidupan kalian selanjutnya dan semoga menjadi Dokter Muslim yang 

dirahmati Allah Subhanahuwata’ala.  

7. Organisasi tercinta saya, SMART FK UII, yang memberikan banyak sekali 

pelajaran dalam kehidupan saya. Semoga Allah Subhanahuwata’ala selalu 

menjaga kebaikan pada kalian semua. 

8. Saudara-saudara saya tercinta, BISTAZAM FK UII 2014, yang memberikan 

kesan, bantuan , serta segala bentuk kebaikan yang tidak dapat saya rincikan. 

Hanya satu doa saya untuk kalian, semoga kita semua beserta orang tua dan 

keluarga dipertemukan di sebuah tempat terbaik, sebagai penghuni surga Allah 

Subhanahuwata’ala. 

9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini yang tidak 

mampu saya sebutkan satu persatu. 

Kami selaku penulis menyadari dan mengakui bahwa sangat banyak 

kekurangan dan mungkin kekhilafan dalam proses penyelesaian karya tulis ini, maka 

dari itu kami memohon maaf dan mengharapkan segala bentuk kritik dan saran demi 

tercapainya karya tulis yang lebih baik. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat 

bermanfaat bagi seluruh pihak. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

 

Yogyakarta,    April 2018 

 

 

 

 

    Muhammad Alvin Ramadhan Usman 


