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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 MOTTO 

 Raihlah ketinggian karena bintang-bintang tersembunyi didalam jiwamu & 

bermimpilah karena setiap impian mengawali sebuah tujuanmu. 

 Berhentilah menghidupkan masa lalu karena kita harus menikmati hari ini 

dan mengejar masa depan yang lebih hebat. 

 Tidak ada kata terlambat untuk perbaikan, Ingat tujuan dan cita-cita!!! 

Segera bangkit dan upayakan yang terbaik. 

 Kesuksesan adalah hasil usaha kerja keras, ketekunan, kesabaran, kebenaran 

dalam tindak dan berfikir. 

 Jadilah seperti hujan yang menyejukkan Bumi, memberi semangat 

menghadapi teriknya kehidupan. 

 

 PERSEMBAHAN 

Syukur Alhamdulillah ....kuucapkan padamu Ya ALLAH..... 

 ALLAH SWT yang telah memberiku kemampuan untuk dapat 

menyelesaikan tugas dan tanggup jawabku sebagai mahasiswa. 

 Ayah dan Ibunda tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang, dukungan 

serta doa untuk kemudahan disetiap langkahku. 

 Terimakasih buat yang tersayang yang selalu memberikan semangat serta 

doa untuk kemudahan disetiap langkahku. 

 Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 dan semua dosen, staf dan 

karyawan Magister Biomedik UNISSULA saya ucapkan banyak 

terimakasih, 

 



KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT berkah, rahmat dan 

anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tesis dengan judul 

Pengaruh Krim Ekstrak Kedelai (Glycine Max) Terhadap Ekspresi Matriks 

Metalloproteinase-1 dan Rasio Kolagen Dermis tipe-I, III. Penelitian ini diajukan 

sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Biomedis dari Program 

Studi Magister Biomedis Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

 Penulis menyadari tugas ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa 

dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis 

mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada : 

1. Dr. H. Setyo Trisnadi, Sp.KF.,SH selaku Dekan Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

2. Dr. dr. H. Taufiq R. Nasihun, M.Kes., Sp.And selaku ketua Program 

Studi Magister Ilmu Biomedis Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

3. Dr. Hj. Atina Hussaana, M.Si.Apt selaku pembimbing I dan Dr. dr. H. 

Taufiq R. Nasihun, M.Kes., Sp.And selaku pembimbing II yang 

berkenan  memberi bimbingan, arahan dan masukan bagi tersusunnya 

Tesis ini sehingga layak untuk disajikan. 

4. Dr. dr. H. Djoko Trihadi LS, Sp.PD FCCP, Dr. dr. Hj.Chodidjah, 

M.Kes dan Dr.Israhnanto Isradji, M.Si selaku penguji  yang telah 



dengan sabar berkenan memberikan masukan, arahan, dalam 

penyusunan Tesis ini. 

5. Kedua Orang tua saya yang terus memberi doa restu dan dukungan 

yang tidak terhingga kepada saya selama ini. 

6. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang 

telah membantu penulis dalam penyusunan Tesis ini. 

Semoga Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang yang dapat membalas 

dengan segala keikhlasan dan budi baik semua pihak yang membantu saya 

menyelesaikan Tesis ini. Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan 

Tesis ini masih terdapat kekurangan. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan 

kritik demi perbaikan di masa yang akan datang. 

 

 

 

Semarang,   22  Maret 2017 

 

 

Synthia Ocvita Devi 

 

 

 


