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MOTTO 
 
 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 
 

Dan adalah karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan 
siang, agar kamu beristirahatpada malam hari dan agar kamu mencari  

sebagian karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu  
bersyukur kepada-Nya   (Al-Qasas, 73). 

 
 
Aku hanya manusia… 
Aku tidak dapat mengerjakan segalanya… 
Tapi aku masih mampu berbuat sesuatu… 
Dan karena aku tidak mampu melakukan segala sesuatu… 
Aku tidak akan menolak untuk mengerjakan sesuatu yang mampu kulakukan…    
                                           (Edward Everret Hale) 
 
 
Tak akan terganti… 
Setiap kenangan yang pernah terukir… 
Karena terlampau indah dan melekat dihati…                                                                        
(Samson) 
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PERSEMBAHAN 
 

Terbayang satu wajah penuh cinta dan penuh kasih… 
Terbayang satu wajah penuh kehangatan… 

Kau Ibu dan Bapaku… 
Ya Allah, Ijinkan aku bahagiakan mereka. 

 
Ya Allah…. 

Aku Berdoa Untuk Seorang Pria yang masih dirahasiakan Allah dan akan menjadi Imam dalam 
kehidupanku kelak… 

Seorang Pria yang masih dirahasikan Allah menjadi bagian dalam hidupku… 
Seorang yang sungguh mencintai-Mu lebih dari segala sesuatu… 

Seorang pria yang akan meletakkanku pada kedua dihatinya setelah Engkau… 
Seorang pria yang hidupnya bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk-Mu… 

Dan dia haruslah mengetahui bagi siapa, untuk siapa dia hidup… 
Sehingga hidupnya tidak sia-sia… 

Seorang pria yang memiliki hati yang bijak bukan hanya otak yang cerdas… 
Seorang pria yang tidak hanya mencintaiku tetapi juga menghormatiku… 

Seorang pria yang  tidak hanya memujaku tetapi juga menasehati ketika aku berbuat salah… 
Seorang pria yang dapat menjadi sahabat terbaik dalam tiap waktu dan situasi… 

Seorang pria yang dapat membuatku merasa sebagai seorang wanita ketika berada disisinya… 
Ya Allah, aku tidak meminta seseorang yang sempurna… 

Namun aku meminta seseorang yang tidak sempurna sehingga aku dapat membuatnya sempurna dimata-
Mu. 

(Un known) 
 

 Ku persembahkan teruntuk : 
♦ Cinta sejatiku Allah SWT dan panutan hidupku Muhammad SAW. 
♦ Ibu, Ibu, Ibu dan bapaku sebagai tanda baktiku. Pengorbananmu tiada tara.  
♦ Adikku tersayang (Vidiyastuti Dwi Utami, Nafiyan Mulyadi, Reni Faridastuti Indriyani, 

Mouliyastuti Jayanti dan Muhammad Rizki Aksanul Azizi), kalian adalah kebangaan, 
harapan dan semangatku. Terimakasih sudah menghidupkan setiap hari indahku. 

♦ Teman-teman terbaikku : Ika, Pratiwi, Maya, Desy dan Chusnul. Terimakasih sudah 
mewarnai dan menghiasi hidupku. 

♦ Almamater, bangsa dan negaraku. 
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DEKLARASI 
 
 

Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan 

sepanjang pengetahuaan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang 

lain atau telah dipergunakan dan diterima sebagai persyaratan penyelesaian pada 

universitas lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dinyatakan dalam teks. 

Apabila skripsi ini adalah jiplakan dari skripsi orang lain, maka saya siap 

menerima sanksi baik akademis maupun hukum. 
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Teriring segenap syukur dan pujiku kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian 
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6. Bapak dr. EM Sutrisna, M.Kes., selaku pembimbing akademik yang banyak 

memberikan masukan akademik. 

7. Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan Fakultas Farmasi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

8. Bapak Abdulrahman dan Bapak Sabikis, ilmu yang Bapak berikan sangat 

membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Anugerah terindah dalam hidupku: Ibu, Ibu, Ibu dan Bapaku tercinta atas untuk 

semua cinta, kasih sayang, nasehat, doa dan semangatnya.  
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Wassalamua’alikum warohmatullohi wabarokatoh 
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