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PRAKATA

Assalamu’alaikum Wr.Wb
Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan
skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada
Fakultas Kedokteran Prodi Farmasi Universitaas Islam Sultan Agung. Solawat
dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW
yang akan kita nantikan syafa’at nya nanti di yaumul qiyamah.
Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus dan tiada terhingga
kepada kedua orang tua tercinta Bapak Kusnanto dan Ibu Asiyah, adek Puput,
adek Shofi atas doa, kasih sayang, dorongan dan semangat baik moril maupun
materil kepada penulis selama masa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
Terimakasih pula kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan,
pengarahan, nasehat dan pemikiran dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada:
1. Bapak Dr. Anis Malik Toha, MA, PhD., selaku Rektor Universitas
Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kesempatan
kepada penulis untuk menempuh pendidikan.
2. Bapak Dr. H. Setyo Trisnadi, SpKF,SH selaku Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
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3. Bapak dr. Masyudi, M.Kes., selaku Direktur Utama Rumah Sakit
Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kesempatan
kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
4. Bapak Arifin Santoso, M.Sc., Apt sebagai Ka Prodi Farmasi Fakultas
Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Willi Wahyu Timur, M.Sc., Apt dan Bu Nisa Febrinasari,
M.Sc., Apt sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing,
memberikan saran, masukan dan arahan kepada penulis dalam
penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Abdur Rosyid, M.Sc., Apt dan Bu Dr. Naniek Widyaningrum
M.Sc., Apt sebagai dosen penguji yang banyak memberikan saran dan
kritik serta masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Staff dan pegawai Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang
telah membantu penulis dalam pencarian dan penulisan data untuk
menyelesaikan skripsi.
8. Keluarga besar Amijoyo (bu wiwit, mba nisa, mba nikmah, mba nita
dan juga tobby ) yang tak henti memberikan doa dan semangat kepada
penulis baik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini.
9. Devi

Mardiyanti

sahabat

Fisabilillah

yang insyaAllah

selalu

menemani, mengingatkan dijalan Allah, tempat menampung, tempat
diskusi, dan juga inspirasi bagi penulis dalam penyelesain skripsi ini.
10. Para khoirul ashhab ku nan jauh disana (intan, endah, apip) yang
insyaAllah selalu mendoakan yang terbaik buat penulis.
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11. As – shahib al-mulazim ( Anis, si nyong, ana, harier ) yang selalu
menemani, memberikan support kepada penulis hingga terselesainya
skripsi ini.
12. Keluarga A38 yang telah menampung keluh kesah, dan menjadi
tempat curhat baik suka maupun duka.
13. Teman – teman Jasminum Sambac (bang rizky, ardhan, melissa, epi,
imas, naylul, jenab, adek anis) dan semua kawan – kawan yang
membantu dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
14. Serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada
semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan
penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis
serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis
dan umumnya bagi kita semua.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Semarang 20 Maret 2017

Penulis

vii

