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PRAKATA 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Alhamdulillahirabbil‘alamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas 

limpahan rahmat, karunia, serta ridha-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Skripsi dengan judul “PENGARUH TAHNIK KURMA (Phoenix dactylifera) 

TERHADAP PENINGKATAN TINGGI VILI DI MUKOSA USUS HALUS 

Studi Experimental pada Bayi Tikus Putih (Rattus novergicus) Galur Wistar  

Baru Lahir”.  

 Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW 

yang telah membawa umat Islam berada dijalan yang Allah SWT ridhoi. 

Tujuan dari penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah untuk memenuhi tugas 

dan melengkapi syarat dalam menempuh program pendidikan sarjana Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dengan selesainya Skripsi 

ini, terbuka kesempatan penulis untuk mengucapkan terimkasih kepada : 

1. dr. Iwang Yusuf, M.Si., selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

2. dr. Yani Istadi, M.Si.Med selaku dosen pembimbing I yang telah sabar dalam 

mendorong, membimbing, memberikan arahan kepada penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini.  

3. dr. Susilorini, M.Si.Med.,Sp.PA  selaku dosen pembimbing II yang juga telah 

dengan sabar meluangkan waktu dan pikiran untuk mengarahkan dan 

membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. 
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4. dr.Sumarno,M.Si.Med,Sp.PA selaku dosen penguji I yang telah memberikan 

bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. 

5. dr. Ken Wirastuti, M.Kes.,Sp.S selaku dosen penguji II yang telah 

memberikan motivasi, saran dan masukan yang membangun sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. 

6. Kepada orang tua saya Ayahanda Slamet Riyadi dan Ibunda 

Ridawatiningtyas, serta adik saya Dicky Ariyadika dan Ariyadika Bintang 

Setiawan yang senantiasa telah memberikan doa, semangat, dan dukungan 

baik secara moral, material maupun spiritual dengan penuh kasih sayang 

dalam menyelesaikan Skripsi ini. 

7. Sahabat-sahabat terdekat Saiful Anwar, Arintya, Wahyu, Sasa, Menik, Qusna, 

serta teman-teman dan keluarga Cardio 2013 yang telah memberikan 

dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena 

itu penulis sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun. 

Besar harapan saya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di semua disiplin ilmu serta bermanfaat bagi pembaca. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Semarang, 12 Januari 2017 
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