
i 
 

 i   
 

PENGARUH TNF- α LOW DOSE TERHADAP PROLIFERASI 

HEMATOPOETIC STEM CELL 

(Studi Eksperimental in-vitro pemberian TNF-α 

terhadap Hematopoetic Stem Cell) 

 
SKRIPSI 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan 

mencapai gelar Sarjana Kedokteran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

RISMA APRIANI RUDDIN 

30101307065 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2017 



ii 
 

 ii   
 





iv 
 

 iv   
 

PRAKATA 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat 

Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisdapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul, “PENGARUH TNF- αLOW DOSE 

TERHADAP PROLIFERASIHEMATOPOETIC STEM CELL”sebagai syarat 

untuk mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang.  

Cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan skripsi ini, 

tetapi Alhamdullilah dapat penulis atasi dan selesaikan dengan baik.Penulis 

menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan serta 

kekurangan-kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya suatu 

masukan serta saran yang bersifat membangun di masa yang akan datang. 

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan, 

bimbingan, dorongan dan petunjuk dari berbagai pihak, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak 

yang turut membantu, khususnya : 

1. Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, Sp.KF. SH selaku Dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Dr. dr.H. Agung Putra, M.Si Med. dan dr. H. Moch. Agus Suprijono, M.Kes 

selaku dosen pembimbing I dan II yang telah dengan sabar meluangkan waktu 
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dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing penulis sehingga 

terselesaikannya skripsi ini. 

3. Dr. dr.Hj. Chodidjah, M.Kes dan dr. Masfiyah, Sp.MK.selaku dosen penguji 

yang telah dengan sabar meluangkan waktu dan pikiran untuk mengarahkan 

dan membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. 

4. Kedua orang tua saya (Drs. Ruddin S dan Marniati, S.pd) yang telah tulus 

ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan 

materil yang tak terhingga sehingga skripsi ini terselesaikan. 

5. Kakak-kakak saya (Praka Ramadhan dan Tri Rahayu, SKM) serta adik-adik 

saya (Risti Melani R dan Rahmat Pramadin R) yang tiada henti mendoakan, 

memberikan dukungan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan. 

6. Staf Stem Cell and Cancer Research(SCCR) Fakultas Kedokteran Universitas 

Islam Sultan Agung yang telah membantu penelitian ini. 

7. Sahabat-sahabat tersayang yang selalu menemani dalam suka maupun duka 

dan semua pihak yang telah ikut membantu terselesaikannya Skripsi ini yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, berkenan membalas semua kebaikan serta 

bantuan yang telah diberikan. Akhir kata penulis berharap semoga penelitian ini 

dapat menjadi bahan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan 

ilmupengetahuan di bidang kedokteran. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Semarang, 06Februari 2017 

Penulis


