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SURAT PERYATAAN 

    

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : Dani Rahayu Indriyani 

NIM  : 30101507416 

 

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul: 

 "PENGARUH JUS DAUN SELEDRI (Apium graveolens L.) TERHADAP 

PENURUNAN KADAR SGPT" adalah benar hasil karya saya dan kesadaran saya bahwa 

saya tidak melakukan tindakan plagiat atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis 

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

bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku.  

 

 

Semarang, 19 Februari 2019 

      

 

    Dani Rahayu Indriyani 
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MOTTO  

“ Jangan Pernah Takut Terhadap Apapun yang Kita Hadapi ” 
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PRAKATA 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Segala puji hanyalah bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga 

Skripsi dengan judul: “Pengaruh Jus Daun Seledri (Apium graveolens L.) terhadap penurunan 

Kadar SGPT Studi Eksperimental pada Tikus Putih Jantan Galur Wistar yang diinduksi 

parasetamol dosis tinggi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk 

mencapai gelar Sarjana Kedokteran di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan 

berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar- besarnya 

kepada: 

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

Islam Sultan Agung Semarang.  

2. Dr. Atina Hussaana M,Si Apt. dan dr. Qathrunnada Djam’an M.Si. Med, selaku dosen 

pembimbing I dan II yang telah dengan sabar meluangkan waktu dan pikiran untuk 

mengarahkan dan membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga 

Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya atas segala ketulusan yang 

diberikan. 

3. dr. M. Riza, M.Si. dan Azizah Hikma Safitri S.Si, M.Si., selaku dosen penguji yang 

telah dengan sabar meluangkan waktu untuk menguji, memberikan masukan, 

mengarahkan, dan membimbing hingga terselesaikannya Skripsi ini. 

4. Ayahanda dan Ibunda tercinta H. Hamid SH., dan Hj. Supriyati, kakak tersayang Imam 

Mutaqim, Dwi Indrianto dan Devi Candra serta keponakan tersayang Marwa Aisya 

Abqoriah serta seluruh keluarga besar tercinta di Purbalingga atas kasih sayang, 
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motivasi, semangat, dukungan serta doa yang tiada henti selama penyusunan skripsi ini.  

5. Staf Laboratorium Biologi (Mas Mardi), Laboratorium Biokimia (Bu Eva) Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung yang telah membantu dalam penelitian ini. 

6. Ayu Fina Lestari yang menjadi partner saya yang selalu ada untuk memberikan 

semangat, dukungan, dan doa dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 

7. Teruntuk Deastri Anjeas Wari dan Putri Ragil Ayu yang telah setia mendengarkan keluh 

kesah dan penyemangat disaat semuanya tidak mungkin. 

8. Terakhir saya persembahkan kata-kata ini spesial untuk sahabatku galih, reka, vera, 

forthalisa yang selalu setia menjadi motivator dan penyemangat untuk mengakhiri 

skripsi ini. 

9. Pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik 

dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. 

 

Akhir kata, semoga Skripsi ini bermanfaat dan memberi wawasan bagi pembaca pada 

umumnya dan bagi mahasiswa kedokteran pada khususnya.  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

          

Semarang, 19 Februari 2019   

 

          Penulis 
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