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PRAKATA 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkah dan karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul 

“Hubungan Kadar Lemak Tubuh dengan Kadar Kolesterol, Studi 

Observasional Analitik Pada Mahasiswa Kedokteran UNISSULA Angkatan 

2015” 

Karya tulis ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

sarjana kedokteran di Prodi Kedokteran Umum Fakultas Kedokteran Universitas 

Sultan Agung Semarang. 

Penulis menyadari akan kekurangan dan keterbatasan, sehingga selama 

menyelesaikan Skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan dorongan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima 

kasih kepada: 

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

UNISSULA yang telah memberikan izin pada penelitian ini. 

2. dr. Ulfah Dian Indrayani, M.Sc. selaku Kepala Prodi Kedokteran Umum 

Fakultas Kedokteran UNISSULA yang telah memberikan izin pada 

penelitian ini. 

3. dr. Hesty Wahyuningsih, M.Si.Med dan dr. Mohammad Riza, M.Si selaku 

dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu dalam 

memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
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4. Bu Azizah Hikma Safitri, S.Si, M.Sc dan dr. Nurina Tyagita, M.Biomed 

selaku anggota tim penguji yang telah memberi masukan dan ilmu 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

5. Kedua orang tua saya beserta keluarga besar yang telah memberikan doa, 

dukungan, fasilitas, dan motivasi selama penyusunan skripsi ini. 

6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas 

bantuannya dalam penyusunan skripsi ini. 

Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk 

menyempurnakan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para 

pembaca pada umumnya dan mahasiswa farmasi pada khususnya. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Semarang, 16 September 2019 
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