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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah   

melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penelitian dan menyusun skripsi yang berjudul “Evaluasi Kerasionalan 

Pengobatan Asma Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo 

Semarang Periode Januari – Desember 2017”. Skripsi ini disusun sebagai salah 

satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Farmasi di Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Sulatan Agung Semarang. 

 Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada 

berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan kepada 

penulis selama penelitian dan penyusunan skripsi. Ucapan terimakasih penulis 

berikan kepada: 

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

Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Rina Wijayanti, M.Si.Apt selaku Ka prodi Farmasi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Abdur Rosyid, M.Sc., Apt selaku dosen pembimbing I skripsi 

yang dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam membimbing, 

banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan 

pengarahan agar penelitian ini berjalan lancar. 

4. Bapak Arifin Santoso, M.Sc,. Apt selaku dosen pembimbing II skripsi 

yang dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam 
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membimbing,meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk 

memberikan pengarahan agar penelitian ini berjalan lancar. 

5. Ibu Nisa Febrinasari, M.Sc, Apt selaku dosen penguji I yang dengan 

penuh perhatian dan kesabaran dalam membimbing, meluangkan 

waktu, dan mengarahkan agar penelitian ini berjalan lancar. 

6. Ibu C. Mutiara, M.Si, Apt. selaku dosen penguji II yang dengan penuh 

perhatian dan kesabaran dalam membimbing, meluangkan waktu, dan 

mengarahkan agar penelitian ini berjalan lancar. 

7. Seluruh Karyawan di rekam medis Rumah Sakit Umum Daerah 

Tugurejo Semarang yang telah bersedia membantu selama proses 

penelitia  

8. Keluargaku tercinta Ibu, Ayah, dan Adik, serta sahabatku atas semua 

dukungan, kasih sayang, perhatian, dorongan semangat, dan do’a yang 

tiada henti hentinya. 

9. Temen seperjuangan saya Destiara, evi dan Asri yang sealau bersedia 

menemani dan member masukan selama proses penelitian  

10. Sahabat saya yaitu Agus anir rosiqin , yuliana Safitri, Miratunnisa , 

rezi estetika, nurjanatun. 

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 

memberikan bantuan baik moral maupun spiritual kepada penulis 

sehingga tersusunnya penelitian ini. 

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah 

membantu.Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan 
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ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas pengobatan anak di Indonesia.Akhir 

kata penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, untuk itu 

penulis mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan.Oleh karna itu penuis 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan hasil 

penelitian ini, dengan harapan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

kita semua. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.    

 

 


