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PRAKATA 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

      Syukur Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta sholawat dan salam 

tidak lupa dihanturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemberian Seduhan Teh 

Hijau (Camellia Sinensis) Terhadap Kadar IgE Pada Pasien Rhinitis Alergi 

Sedang-Berat Di Fakultas Kedokteran Unissula” disusun sebagai persyaratan 

mencapai gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Islam 

Sultan Agung. 

      Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ungkapan terima 

kasih yang kepada pada pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan 

dan penyampain Skripsi ini, yaitu: 

1. Dr dr. H. Setyo Trisndadi, Sp.FK., SH.,selaku Dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. dr. Hj. Andriana, Sp.THT-KL., M.Si.Med., danDina Fatmawati, S.Si, 

M.Sc, selaku dosen pembimbing I dan II yang telah dengan sabar 

meluangkan waktu dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing 

penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. 

3. dr. Shelly Tjahya Dewi Sp.THT-KL., dan dr. Masfiyah Sp.MK., selaku 

tim penguji yang telah memberikan masukan sehingga penyusunan skripsi 

ini terselesaikan. 
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4. dr. Joko Wahyu W., M.Kes, selaku Koordinator Skripsi Mahasiswa FK 

Unissula. 

5. Responden penelitian yang telah bersedia mengikuti penelitian dari awal 

hingga akhir. 

6. Ayahanda H. Sutrisno dan Ibunda Hj. Sri Suherni yang telah memberikan 

kasih sayang, fasilitas, dukungan, dan doa yang tiada henti selama 

penyusunan skripsi ini. 

7. Kakak Kandung Hermawan Bayu Seno dan Adik Kandung Wisnu Aditia 

Nugroho yang telah memberikan dukungan dan doa yang tiada henti 

selama penyusunan skripsi ini. 

8. Adisti Aristamaya dan Yunitia Anjani yang telah mendukung penulis 

bersama-sama menyelesaikan skripsi ini. 

9. Davisa Yuli, Ningkaryati, dan semua pihak yang telah mendukung penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk 

menyempurnakan skripsi ini.Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca pada umumnya dan mahasiswa kedokteran pada khususnya. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

      Semarang, … Desember 2016 

       Penulis 
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