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KATA PENGANTAR 

 Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh 

 Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah Subhanahuwata’ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbandingan Peningkatan Kadar Glukosa 

Darah Setelah Pemberian Madu, Gula Putih, dan Gula Merah pada Orang Dewasa 

Muda yang Berpuasa”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir di 

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. 

 Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan, pengarahan baik moral maupun material yang tidak ternilai besarnya 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada Prof. DR. dr. M. Thaufiq Siddiq Boesoirie, 

M.S., SpTHT KL (K) selaku Rektor Universitas Islam Bandung, Prof. Dr. Herri S. 

Sastramihardja, dr,. Sp.FK (K) selaku dekan periode 2004-2012, Prof. Dr. Hj. 

Ieva B. Akbar, dr., AIF selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam 

Bandung, kepada Rio Dananjaya, dr., M.Kes. selaku pembimbing I, kepada Lelly 

Yuniarti, S.Si., M.Kes. selaku pembimbing II dan kepada Siti Annisa Devi 

Trusda, dr., M.Kes. selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan dan 

bimbingan kepada penulis.  

 Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yaitu Ayah 

H. Karmawan Hidayat, dr., M.A.R.S. dan Ibu Hj. Agustiani Eka Kurnia, S.Pd. 

yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, do’a yang selalu 

mengalir, sampai dukungan moril maupun materil sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih pada kakak 

repository.unisba.ac.id



v 

 

penulis, Fahmi Mohammad Faaz Hidayat, S.T. dan Tania Taufiq, S.T., M.T. yang 

selalu menjadi motivator penulis sehingga skripsi bisa terselesaikan tepat waktu. 

Tidak lupa pula terima kasih untuk Zahra Nabila Latama, atas segala dukungan 

semangat, kebaikan, bantuan, kesabaran, dan semua waktu yang telah diluangkan 

untuk penulis. 

 Kepada sahabat sekaligus saudara seperjuangan ROMLI (ROMbongan 

LIar) angkatan 2011, Faiz Mochammad Silmy, Aidil Akbar Nurshal, Rashif Yali 

Anbia, Muhamad Adam Wicaksono, Muhammad Ris Suangkupon Lubis, 

Muhammad Indra Alexsandra Koswara, Muhammad Faisal Ratman, Muhamad 

Fadhil, Rangga Satria Pamungkas terima kasih yang sebesar-besarnya atas 

support dan motivasinya. Terima kasih juga pada Dimas Aditya Nugraha yang 

telah menjadi saudara sepupu yang baik dan paling sahabat yang selalu 

memberikan inspirasi serta pembelajaran dalam hidup. Tidak lupa terima kasih 

kepada para responden atas semua waktu yang diluangkan untuk terus mengikuti 

dengan taat penelitian penulis. Terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu yang turut membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat 

kekurangan sehingga penulis mengharapkan masukan dan saran dalam perbaikan 

skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat diterima dan dapat bermanfaat 

bagi kemajuan ilmu kedokteran khususnya dan pembaca umumnya. 

Bandung, Juni 2015 

 

Penulis 

repository.unisba.ac.id




