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Maksud : Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi D3 pada 
Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 Puji syukur selalu dan setiap saat tak pernah terlupakan hanya untuk Allah 
SWT karena atas kasih sayang dan cintanya yang telah memberikan kekuatan, 
bekal ilmu, dan kemudahan hingga terselesaikannya laporan tugas akhir ini. Tak 
lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah 
Muhammad SAW. yang sudah menunjukkan jalan yang benar yaitu agama Islam. 
Selain itu, berlansungnya proses pembuatan produk dan penyusunan laporan tak 
lepas dari campur tangan orang-orang yang memberikan kesempatan maupun 
meluangkan waktunya untuk turut membantu penulis melaksanakan amanah 
tersebut. Terima kasih ku haturkan kepada mereka yakni, 

1. Ayahanda Muhammad Yachya dan Ibunda Binti Karomah yang tak pernah 
lelah mendoakan serta memeberikan restu kepada anakmu ini disetiap pijakan 
langkah tentunya dalam hal kebaikan, semoga tetesan keringat dan senyum 
manis ayahanda dan ibunda dalam mendidik anak-anaknya bernilai jannah. 

2. Dosen-dosenku dan dosen pembimbingku yang telah sudi mendidikku, semoga 
Allah membalas jasa-jasamu. 

3. Mbak Yuli, mas Aan, dan Endut yang selalu sabar dengan sikap jailku, yang 
selalu memotivasiku yang selalu mengingatkanku, kalian penyemangatku. 

4. RDNF (Ririn, Dini, Firly), terima kasih sudah menjadi sahabatku hingga 
sampai saat ini, awet yaa, kalian sudah seperti saudara bahkan lebih. 
Konstribusi kalian dalam perjuangan masuk Unair, dari Firly yang mendorong 
buat daftar bahkan sampai minjemin uang buat beli formulir, Dini yang 
menemani nyari kos, dan Ririn yang tak henti menanyakan kabar. RDNF 
Forever !!! 

5. UBN (Uti, Buyut, Nenek), Emak, Haqi, iya kalian yang juga selalu tak henti 
menyemangati, menanyakan kabar selama ku tempuh pendidikan ini. 

6. Rokhman Hidayat, terima kasih ya tum. Hal ini juga nggak lepas dari 
konstribusimu, “orang gagal adalah orang yang berhenti untuk berusaha” 
hmmm cukup menyemangati dalam proses metamorfosa hihi, tengkyu sahabat 
:D 

7. KOAR, kalian yang menemaniku selama kuliah dari rajin dan saling 
mengingatkan hingga muncul istilah “patner in crime”  

8. Mbak Fitri, yang selalu bersedia menjadi tempat berbagi ceritaku sekaligus 
motivator pribadi selama ini. Kita saudara selamanya ya mbak !  

9. Terima kasih juga untuk BPH SKI FISIP 2015 – Konco sampek jannah, kalian 
ajarkan sebuah arti dari kekeluargaan. Teman-teman seperjuangan PSTP 2013, 
kalian keren. 

10. Beberapa pihak-pihak terkait yang telah menyemangati, mendoakan dan 
membantu dalam proses penyelesaian laporan tugas akhir ini. 
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KATA PENGANTAR 
 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan 
hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir “Subject Guide of 
Traditional Medicine (Panduan Subyek Pengobatan Tradisional)” tidak lupa 
sholawat serta salam selalu tercurah bagi Baginda Rasulullah SAW. Penulis 
berharap agar laporan ini bermanfaat sebagai bekal nantinya menghadapi dunia 
kerja serta memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi D3 
Teknisi Perpustakaan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. 

Penulis menyadari kelancaran penyelesaian Laporan Tugas Akhir “Subject 
Guide of Traditional Medicine (Panduan Subyek Pengobatan Tradisional)” ini 
tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari semua pihak, maka dalam kesempatan 
ini penulis menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendoakan dan merestui setiap 
pijakan langkah tentunya dalam hal kebaikan. 

2. Ibu Dyah Puspitasari Srirahayu, S.Kom, M.Hum selaku dosen 
pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta saran dalam 
penyelesaian Laporan Praktek Kerja Lapangan ini. 

3. Ibu  Endang Fitriyah Mannan, S.Sos., M.Hum selaku Ketua Program Studi 
D3 Teknisi Perpustakaan serta kepada seluruh dosen dan staf Departemen 
Teknik yang telah mengajari penulis selama kuliah. 

4. Serta beberapa pihak yang telah membantu demi terselesaikannya laporan 
tugas akhir ini. 
Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir yang penulis buat ini masih 

terdapat kekurangan, oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan rekonstruksi 
untuk kesempurnaan karya berikutnya. Diharapkan laporan tugas akhir ini dapat 
memberi informasi maupun sebagai data untuk melakukan evaluasi atas kinerja 
yang diberikan pihak instansi ataupun lembaga khususnya di bidang pelayanan 
jasa. 

Surabaya, 28 Desember 2015 

 

Penulis 
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