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Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Puji syukur  yang senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas 

segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi dan penelitian ini. Sholawat dan salam selalu kita curahkan 

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, 

yang kita nanti-natikan syafaatnya di akhirat kelak, semoga kita termasuk dalam 

golonga umat Nabi Muhammad SAW, dan ditempatkan yang kita impikan selama 

hidup yaitu di  Surga Firdaus. 

 Bismillahirohmanirohim dengan terselesainya Skripsi yang dilakukan selama ini 

berjudul “ANALISIS  SELEKSI OBAT DI INSTALASI FARMASI RSUD 

K.R.M.T WONGSONEGORO PERIODE 2017/2018”  

 penulis dengan setulus hati menyampaikan ucapan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu tersusunnya Skripsi 

ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :  

1. Bapak Ir. Prabowo Setiawan, MT., Ph.D., Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang 

2. Bapak DR. dr. H. Setyo Trisnadi, S.H., Sp. KF., selaku Dekan Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

3. Bapak Abdur Rosyid, M.Sc., Apt., selaku Kepala Prodi Farmasi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 



vi 
 

 

 

4. Bapak Hudan Taufiq, M.Sc., Apt, selaku dosen wali yang telah 

memberikan motivasi dari semester pertama untuk bisa lulus pada 

waktunya. 

5. Ibu Chilmia Nurul Fatiha, M.Sc., Apt selaku dosen pembimbing I dengan 

kebaikan dan ketulusannya telah banyak memberikan arahan, saran dan 

semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Meki Pranata, M.Farm., Apt selaku dosen pembimbing II dengan 

kebaikan dan ketulusannya telah memberikan arahan, saran dan semangat 

kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. 

7. Ibu Nisa Febrinasari, M.Sc., Apt, selaku dosen penguji I yang telah 

meluangkan waktu dan telah banyak memberikan saran dan pengarahan 

dengan sabar dan penuh pengertian kepada penulis sehingga penyusunan 

skripsi ini dapat terselesaikan. 

8. Bapak Arifin Santoso, M.Sc., Apt selaku dosen penguji II yang telah 

meluangkan waktu dan telah memberikan kritik dan saran serta arahan 

dengan sabar dan penuh perhatian kepada penulis sehingga penyusunan 

skripsi ini dapat terselesaikan  

9. Pihak RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang yang telah membantu 

proses penelitian dalam pembuatan skripsi ini. 

10. Ayahanda Kuswanto, Ibunda Suharyati. Terimakasih tak terhingga atas 

doa, semangat, kasih sayang, dan pengorbanannya. Serta selalu memberi 
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dukungan baik moral maupun materil dan doa yang tak kunjung usai 

menyertai penulis dalam pembuatan skripsi ini. 

11. Teman-teman satu angkatan 2014 “Vetiveriae Radix” prodi farmasi 

UNISSULA yang sudah banyak memberikan ilmu, kenangan, serta 

semangat di saat saya terpuruk. 

12. Pondok Pesantren Asshodikiyah. 

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantudalam penulisan skripsi ini. 

Peneliti menyadari keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki bahwa 

skripsi ini jauh dari sempurna, oleh sebebab itu kritik dan saran dari pembaca 

yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kemajuan dan kesempurnaan 

penulisan di masa yang akan datang. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya serta perkembangan dan kemajuan 

ilmu pengetahuan pada khususnya pada bidang farmasi. Aamin. 

Akhir kata, semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan oleh 

semua pihak mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah SWT. 

 

Jazzakumullah Khairan Katsira, Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Semarang, 9 Agustus 2019 
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