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PRAKATA

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga
Skripsi dengan judul: Pengaruh pemberian ekstrak akar ginseng jawa (talinum
paniculatum) terhadap kadar SGOT Studi Eksperimental Pada Tikus Putih Jantan
Galur Wistar yang diinduksi parasetamol 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 Sp.KF, SH., selaku Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2.

dr. Dian Apriliana Rahmawati, M.Med.Ed dan dr. Nurina Tyagita,
M.Biomed 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. Hesty Wahyuningsih M.Si.Med dan dr Sampurna M.Kes 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 Almarhum Haryono dan Subiyatun, kakak

iv

saya Yudha Hary Pradana dan adik saya Bagas Hary Hidayat serta seluruh
keluarga besar tercinta di atas kasih sayang, motivasi, semangat, dukungan
serta doa yang tiada henti selama penyusunan skripsi ini.
5.

Staf Laboratorium Biologi (Mas Mardi), Analis Laboratorium Biokimia (Bu
Eva) Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung yang telah
membantu penelitian ini.

6.

Dwi Putri Wijayanti dan Maritasari yang menjadi teman saya yang selalu
ada untuk memberikan semangat, dukungan, dan doa dalam menyusun dan
menyelesaikan skripsi ini.

7.

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, 4 Maret 2019

Anneke Wulan Hapsari
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