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Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena perkuliahan 

dan skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. 

 

Skripsi dengan judul Korelasi Pemeriksaan Laboratorium SGOT/SGPT dengan 

Kadar Bilirubin Pada Pasien Hepatitis C di Ruang Penyakit Dalam RSUD Dr. 

H Abdul Moeloek Provinsi Lampung Pada Bulan Januari-Desember 2014 

 adalah salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana 

Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:  

1. Papiku tersayang dr. Tehar Karo-karo Sp.PD, Mamaku tercinta Fartiati 

Tarigan, Adikku tersayang Kristian Leonardo beserta keluarga besar atas 

dukungan, semangat, doa, motivasi, dan kasih sayang yang selalu menjadi 

alasan saya untuk terus berjuang sampai saat ini. Kalian luar biasa, saya 

sayang kalian semua. 

2. Dr. dr. Muhartono M.Kes, Sp.PA selaku Dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung dan sekaligus Pembimbing I saya. Terima kasih karena 
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dokter telah meluangkan waktu, memberikan kritik, saran serta nasihat yang 

sangat bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini. 

3. dr. Khairun Nisa M.Kes, AIFO selaku Pembimbing II serta tempat berbagi 

keluh kesah selama skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, 

memberikan kritik, saran serta nasihat yang sangat bermanfaat dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

4. dr. Achmad Taruna Noch Sp.PD, KGH selaku pembahas yang telah bersedia 

meluangkan waktu dan memberikan ilmu, kritik, serta saran dalam skripsi ini. 

5. dr. Diana Mayasari, dr. Agustyas Tjiptaningrum Sp.PK selaku Pembimbing 

Akademik selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung ini. 

6. Seluruh staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung atas ilmu 

yang telah diberikan kepada saya untuk menambah wawasan yang menjadi 

landasan bagi masa depan dan cita-cita. 

7. Seluruh staf dan karyawan di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 

yang membantu dalam proses pembelajaran semasa kuliah dan penyelesaian 

skripsi ini. 

8. Terima kasih atas sahabat saya (William, Abdi dan Merry Dame) atas 

keceriaannya selama 5,5 tahun.  

9. Teman terdekatku Siska Karolina Simamora atas bantuan, motivasi dan 

kebersamaan dalam suka maupun duka. 

10. Keluarga besar PERMAKO MEDIS sebagai pekerja Kristus atas kehangatan, 

canda tawa, doa, dan dukungan yang diberikan. Tuhan memberkati kalian 

semua. 
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11. Keluarga besar dan kawan seperjuangan angkatan 2010 yang mengajarkan 

saya arti teman yang sebenarnya. Semoga kita bisa menjadi dokter yang 

profesional dan beretika; 

12. Adik-adik angkatan 2011, 2012, dan 2013, terimakasih atas dukungan dan 

doanya, tetap berjuang dan semangat.  

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena 

itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi 

perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi  

pembacanya.  

 

                                                                  Bandar Lampung, Januari 2016 
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