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MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

"Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah,

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha

Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-mujadilah 11)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama

kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu

urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada

Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Ayah dan ibu, ungkapan rasa hormat dan bakti serta ungakpan

rasa terimakasih atas perjuangan, kasih sayang, dan do’a restu yang

selalu ada dalam setiap langkahku

kakak ku yang selalu memberikan dukungan dan do’a

sahabat sahabatku yang memberikan dukungan dan bantuan selama ini

teman teman kakak tingkat dan adik tingkat

serta semua pihak yang telah meberikan do’a, saran, bimbingan dan bantuan

untuk menyelesaikan skripsi ini
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirraahim

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT

atas berkat, rahmat, taufik dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan

penyusunan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Ekstrak Kulit Umbi Bawang

Putih (Allium sativum L.) Terhadap Kadar Ureum Kreatinin Pada Tikus Wistar

Hiperglikemia Yang Diinduksi Aloksan”. Shalawat beserta salam semoga

senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW , kepada keluarganya, para

sahabatnya, hingga kepada ummatnya hingga alhir zaman. Penulisan skripsi ini

disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi di

Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak

mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari

berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala yang dihadapi dapat

diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai

pihak yang telah sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan

pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran yang sangat berharga

kepada penulis selama menyusun skripsi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak dr. Iwang Yusuf, M.Si selaku dekan Fakultas Kedokteran Universitas

Islam Sultan Agung.

2. Bapak Arifin Santoso, M.Sc., Apt selaku ketua Program Studi Farmasi

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung.
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3. Ibu Rina Wijayanti, M.Sc., Apt dan bapak Abdur Rosyid, M.Sc., Apt sebagai

pembimbing I dan pembimbing II skripsi, yang telah mengarahkan dan

memberikan masukan masukan bagi penulis selama penelitian dan penulisan

skripsi.

4. Bapak Willi Wahyu Timur, M.Sc., Apt dan ibu Asih Puji Lestari, M.Sc., Apt

sebagai penguji I dan penguji II yang telah bersedia meluangkan waktunya

untuk menguji dan memberikan arahan, saran dan masukan yang sangat

membangun dalam memperbaiki skripsi ini.

5. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa yang telah mendanai

penelitian ini.

6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staff Program Studi Farmasi Fakultas

Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan bekal

ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis

7. Kelurga besar terutama ayahanda tercinta H. Mokhammad Sholichin dan

ibunda tersayang Hj. Muslimah, kakak Ferry Setyawan, SE dan kakak Indra

Tian Luthfi Sari, SE yang selalu memberikan do’a, dukungan, semangat, dan

perhatian yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Sahabat-sahabatku tersayang, Yuyun, Riana, Nabilah, Mia, dan Yunita yang

telah memberi dukungan dan bantuan selama ini.

9. Teman teman seperjuangan CITO farmasi UNISSULA angkatan 2012 atas

semua kebersamaan kita.

10. Teman teman Asisten Farmasi Klinik, Yunita, Rizal, Tyas, Nanda, Aini yang

telah memberikan semangat dan do’a.
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11. Tim Allium sativum L Istiani, Tri Rahayu, Iffa, dan Zuhaida yang telah

membantu dari awal hingga akhir pengusunan skripsi ini.

12. Dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung ataupun tidak

langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki

penulis, penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu

kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi

ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi ilmu

pengetahuan.

Semarang, 10 Februari 2016

Penulis


