
 
 

  PENGARUH EKSTRAK BIJI JINTAN HITAM (Nigella sativa Linn) 

TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH LIMFOSIT 

Studi Experimental secara in vivo  pada Tikus Putih Jantan Galur Wistar 

(Rattus norvegicus)  yang Diinfeksi oleh Staphyloccus aureus 

Skripsi 

untuk memenuhi sebagian persyaratan 

untuk mencapai gelar Sarjana Kedokteran 

 
 

oleh : 

Amelia Hidayati 

30101206767 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2016 



 
 

ii 
 

SKRIPSI 

PENGARUH EKSTRAK BIJI JINTAN HITAM (Nigella sativa Linn) 

TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH LIMFOSIT 

Studi Eksperimental secara in vivo pada Tikus Putih Jantan Galur Wistar  

(Rattus norvegicus) yang Diinfeksi oleh Staphylococcus aureus 

Yang dipersiapkan dan disusun oleh 

Amelia Hidayati 

30101206767 

 

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  

pada tanggal 2 Februari 2016 

dan dinyatakan telah memenuhi syarat 

 

Susunan Tim Penguji 

Pembimbing I Anggota Tim Penguji 

 

dr. Masfiyah, M.Si.Med, Sp.MK  ..................... 

Pembimbing II 

 

dr. H. Sampurna, MKes ..................... 

Semarang, …….. 

Fakultas Kedokteran  

Universitas Islam Agung 

Dekan, 



 
 

iii 
 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : Amelia Hidayati 

NIM      : 30101206767 

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang  berjudul: 

“PENGARUH EKSTRAK BIJI JINTAN HITAM (Nigella sativa Linn) 

TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH LIMFOSIT Studi Experimental 

secara in vivo  pada Tikus Putih Jantan Galur Wistar (Rattus norvegicus)  yang 

Diinfeksi oleh Staphyloccus aureus”. 

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan 

tindakan  plagiasi atau  mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang 

lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, 

saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

Semarang, 2 Februari 2016 

 

 

 

AMELIA HIDAYATI 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

PRAKATA 

Assalamu’alaikumWr. Wb. 
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