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PRAKATA
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik serta
hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurah
kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita semua harapkan
syafaatnya hingga di hari kiamat. Alhamdulillahirobbilalamin, atas segala
limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Demografi dan Religiusitas
dengan Niat Ibu Melakukan Imunisasi MR di Puskesmas Halmahera Kota
Semarang”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan
gelar sarjana farmasi di Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas
Islam Sultan Agung Semarang.
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat sederhana dan
jauh dari kata sempurna, baik di dalam penyajian maupun pembahasannya, dan
tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan tidak akan
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
Untuk ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sedalamdalamnya kepada yang terhormat :
1.

Allah SWT yang dengan kemurahan hatinya telah memberikan kelancaran
kepada hamba untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2.

Bapak Ir. Prabowo Setiawan, MT., Ph.D., Rektor Universitas Islam Sultan
Agung Semarang
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7.

Ibu Chilmia Nurul Fatiha, M.Sc., Apt selaku dosen pembimbing II yang
dengan sigap, penuh semangat telah membimbing dan memberikan motivasi
kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

8.

Bapak Abdur Rosyid, M.Sc., Apt dan Bapak Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum.,
M.Pd.I selaku dosen penguji I dan II yang telah meluangkan waktu dan
memberikan masukan serta bimbingan sehingga penulisan skripsi ini
terselesaikan.

9.
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penelitian dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Seluruh jajaran dosen dan karyawan Program Studi Farmasi, yang selama ini
telah berjasa dan membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Kedua Orang tua, bapak dan mama adalah segalanya di hidup Saya.
Terimakasih karena tak henti mendoakan, mendukung, mengantarkan dari
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semangat di setiap proses dan yang tak kenal lelah membantu secara detail
dan materil.
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14. Sahabat sehidup sesurga Dian Putri dan Bella yang setia menyemangati dan
menyayangi penulis. Terimakasih untuk support dan doa-doanya dan selalu
menjadi sahabat setia dalam melewati suka dan duka.
15. Sahabat sekaligus keluarga
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16. Keluarga besar Gintchu Squad : Afni, Syaz, Bella, Lina, Suneo, Fabio, April,
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19. Rekan satu angkatan tahun 2015 ”Cocos Fructus” Prodi Farmasi Unissula
yang telah banyak memberikan kenangan semasa perkuliahan.
20. Keluarga Himafarma KM FK Unissula periode 2015 – 2018 yang sudah
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bersemangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
23. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
Mengingat keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis
menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis
berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang
membutuhkan.Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan
pembaca pada umumnya.
Jazzakumulllah khairan Katsira, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Semarang, 16 September 2019
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