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PRAKATA 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala 

limpah Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya 

tulis ilmiah ini. 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Hipertensi Terhadap Kadar Ureum” 

disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana kedoteran di 

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 Terselesaikannya penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak lepas dari 

dukungan dan bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih sebesar- besarnya kepada: 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. dr. H. Hadi Sarosa, M.Kes dan dr. H. Sampurna, M.Kes selaku Dosen 

Pembimbing yang telah sabar dan penuh kesanggupan memberikan 

bimbingan, saran dan dorongan sehingga penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini 

dapat selesai. 

3. Dr. dr. Chodijah, M.Kes  dan Dr. Siti Thomah Zulaikhah S.KM, M.Kes 

selaku dosen penguji yang telah bersedia memberikan waktunya dalam 

menguji dan memberi kritik juga saran Karya Tulis Ilmiah ini. 

4. Ibu, Bapak,Adik dan Keluarga tercinta yang telah memberikan kasih sayang, 

cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan materil yang tak terhingga 

sehingga skripsi ini terselesaikan. 
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5. Untuk teman kelompok KTI saya saudara Agung Triawan dan Ihya 

Syarafudin  yang memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini. 

6. Untuk sahabat-sahabat keluarga morphin, Fadli Azhari, dan Muhammad 

Agus Tri Hartanto yang selalu menemani dalam susah maupun senang dan 

semua pihak yang telah ikut membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. 

7. Untuk Elsia Rahyuani yang telah memberikan semangat dan terus 

meyakinkan bahwa saya bisa menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun dan perbaikan. 

 Akhir kata penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat 

bermanfaat bagi masyarakat, civitas academia FK UNISSULA dan menjadi salah 

satu sumbangan dunia ilmiah dan kedokteran. 

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb 

 

Semarang,  03 Maret 2019 
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