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PRAKATA 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya 

tulis ilmiah yang berjudul “Perbedaan Sikap Dosen Profesi Kesehatan Terhadap 

IPE (Interprofessional Education) Dan IPC (Interprofessional Collaboration)” 

dengan baik. Karya tulis ilmiah ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan 

kelulusan untuk mencapai gelar sarjana kedokteran di Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

Penulis menyadari karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik 

tidak lepas dari doa, dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, Sp.KF, S.H. selaku dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

2. Dra. Endang Lestari, M.Pd, M.Ked. selaku pembimbing I dan dr. Afridatul 

Luailiyah, MHPE selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu serta 

banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan 

mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Semoga 

Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya atas kesabaran 

dan ketulusan yang diberikan. 

3. dr. Ika Rosdiana, Sp.KFR. selaku penguji I dan dr. H. Iwang Yusuf, M.Si 

selaku dosen penguji II yang telah berkenan untuk menguji penulisan skripsi 

ini dan memberikan saran perbaikan untuk penyempurnaan penelitian.  

4. Keluarga besar, orang tua tercinta Bapak Drs. Narmo dan Ibu Sri 

Sugiyartiningsih, S. ST, S.KM, kakak dr. Prima Maulana Cahyo Nugroho, 

beserta adik Fauziyah Rahma Arning Saputri yang senatiasa mencurahkan 

kasih sayang dan pengorbanannya dalam bentuk moral, material, do’a, 

motivasi, nasihat serta hal lainnya yang mampu membangkitkan semangat 

penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.  
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5. Rafly Kurnia Ramadhani selaku partner penulis yang selalu mendengarkan 

keluh kesah, serta ada dalam keadaan suka dan duka, beserta keluarga besar 

di Solo, yang selalu memberi dukungan dan selalu mendoakan yang terbaik 

untuk keberhasilan penulis. 

6. Sahabat ikrib penulis Putri Ayu Wulandari yang tidak pernah bosan 

mendengarkan dan memberikan solusi atas segala kesambatan penulis. 

7. Sahabat-sahabat penulis : Nefron Senjaya (Nasia, Dedi, Aini, Saski, Boga dan 

Aghni),  Keluarga besar Apartemilly (Muischan, Leli, Alma, Astika dan 

Aqila), Khairaumam (Asa, Alma, Leli, dan Singgih), sahabat seperbimbingan 

skrispsi seperBuEndangan dan keluarga besar CRANIUM yang sudah 

memberikan doa, dukungan serta berjuang bersama  dalam menyelesaikan 

karya tulis ilmiah ini. Serta kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan 

namanya satu persatu yang telah memberikan semangat dan doa untuk 

keberhasilan penulis. 

Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih  jauh dari sempurna, 

oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. 

Semoga  penelitian  ini  dapat  bermanfaat   bagi   ilmu   pengetahuan khususnya 

di bidang kedokteran.  

Wassalamu’alaikum wr.wb.   

 

Semarang, Februari  2020 

 

 

Penulis 

  


