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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

“Katakanlah: kalau sekiranya (air) lautan menjadi tinta untuk menuliskan 

perkataan Tuhanku, niscaya keringlah air lautan itu, sebelum habis perkatan 

Tuhan, sekalipun Kami datangkan tinta sebanyak itu lagi sebagai tambahan” 

(Al-Kahfi: 109). 

Hadist Nabi Muhammad SAW : 

“Sesungguhnya, malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya diatas para 

penuntut ilmu, sebagai restu atas apa yang mereka lakukan” (HR. Ahmad dan 

Ibnu Hiban). 

Karya terindah ini kupersembahkan untuk: 

Allah SWT, syukurku kepadaMu atas nikmatMu yang tak terkira 

Ayah dan Bunda sebagai bukti pengabdianku, terimalah sujud baktiku 

Kakak-kakakku tercinta dan seluruh keluarga besarku 

Sahabat-sahabat sejatiku yang selalu menemaniku saat suka maupun duka 

Teman-teman angkatan 2003 

Almamater UMS
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah 

melimpahkan segala karunia, rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pemberian Infusa

Daun Salam (Eugenia polyantha Wight) Terhadap Penurunan Kadar Asam Urat 

Darah Mencit Putih Jantan yang Diinduksi Dengan Potasium Oksonat”. 

Skripsi ini terdiri dari empat bagian. Bab I berupa pendahuluan yang berisi 

tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori dan hipotesis. Bab II berupa metode 

penelitian yang berisi tentang bagaimana penelitian ini dilakukan. Bab III berisi  

tentang hasil dan pembahasannya serta bab terakhir yang berisi kesimpulan dan 

saran.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat 

Sarjana Farmasi (S. Farm.) pada Fakultas Farmasi UMS. Dan selama penelitian 

dan penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai 

pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang tak 

terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. 

2. Ibu Dra. Nurul Mutmainah M.Si., Apt. selaku dekan Fakultas Farmasi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Ibu Nurcahyanti W. S.Si., M. Biomed., Apt. selaku dosen pembimbing utama 

yang telah berkenan memberikan petunjuk, pengarahan dan saran-saran serta 
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bantuan moril maupun materiil selama penelitian sehingga dapat terselesainya 

skripsi ini. 

4. Ibu Arifah Sri Wahyuni S.Si., Apt. selaku dosen pembimbing pendamping 

yang telah berkenan memberikan petunjuk, saran-saran dan pengarahan serta 

bantuan moril maupun materiil selama penelitian sehingga dapat terselesainya 

skripsi ini. 

5. Ibu Rima Munawaroh S.Si., Apt. selaku Pembimbing Akademik yang telah 

memberikan bantuan dan bimbingan serta pengarahan selama masa 

perkuliahan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak Arief Rahman Hakim, M.Si., Apt. dan Ibu Indah Purwantini, M.Si., 

Apt. selaku dosen penguji skripsi. 

7. Mbak Nur, Mas Awang dan seluruh laboran lantai dua yang telah banyak 

membantu dalam penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian 

ini dengan baik. 

8. Pak Wiyono yang telah membantu menyediakan dan merawat hewan uji kami 

dan juga Pak Man yang telah membantu menyediakan perlengkapan serta 

ruang bagi kelangsungan skripsi kami. 

9. Seluruh dosen, staf dan karyawan di Fakultas Farmasi yang telah memberikan 

ilmu dan pelayanan yang terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah 

dengan baik. 

10. Ayah dan Bunda tercinta yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta 

pengorbanan selama ini sehingga ananda dapat mengenyam bangku kuliah 

dan juga atas doa yang tulus yang tak pernah terputus sehingga ananda dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 
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11. Kakak-kakakku tersayang, Mbak Yuli sekeluarga, Mbak Murni sekeluarga 

dan Mas Rinto, yang telah memberikan kasih sayang dan doa serta bantuan 

baik moril maupun materiil selama ini sehingga adinda dapat menyelesaikan 

kuliah ini dengan baik. Adinda akan selalu sayang  pada kalian semua. 

12. Teman-teman seperjuanganku, Ufah, Naning dan Hesti yang telah bersama-

sama menyelesaikan penelitian ini yang penuh dengan suka dan duka. 

13. Sahabat-sahabatku tercinta, Asruri, Nurma, Ufah, Vivi, Lestari, Naning dan 

Hesti yang telah memberikan semangat, dukungan dan telah menyertai setiap 

langkah penulis selama ini dengan segala suka dan duka serta yang telah sudi 

mendengar segala keluh kesah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penelitian ini. 

14. Mbak Ihda dan Nurma yang telah menjadi keluarga kecilku yang telah sudi 

mendengarkan segala keluh kesahku dan memberikan pengarahan serta 

bimbingan selama ini sehingga penulis tidak salah langkah. 

15. Seluruh penghuni kost Anugrah terutama Mbak Bayan, Mbak Mia dan Mbak 

Rahma yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dan 

telah menjadi keluarga keduaku. 

16. Seseorang yang akan selalu ada dihatiku atas segala pengorbanan dan kasih 

sayang yang diberikan selama ini meski telah kusakiti hatinya namun masih 

setia menemani setiap langkahku dalam menggapai cita-cita. 

17. Teman-teman satu angkatan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

telah membantu penulis selama ini dalam menyelesaikan kuliah di Fakultas 

Farmasi UMS ini. 
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Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. 

Untuk itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bertujuan kearah 

perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak 

yang memerlukan. 

Surakarta, 30 Juni 2007 

                                                                                            Penulis 


