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MOTTO 

Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya. Hiduplah seakan kau akan mati 

hari ini. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

v 

 

PRAKATA 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

 Alhamdulillahirabbil’aalamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat 

waktu. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW 

beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan tauladan dalam 

menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. 

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana Kedokteran pada Program Pendidikan Sarjana 

Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

dengan judul “HUBUNGAN PENINGKATAN JUMLAH Staphylococcus sp. 

DAN Streptococcus sp. PADA PASIEN RHINITIS ALERGI DENGAN 

ASMA”.  

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menyadari akan 

kekurangan dan keterbatasan, sehingga selama menyelesaikan karya tulis ilmiah 

ini, penulis mendapat bantuan, bimbingan, dorongan, dan petunjuk dari beberapa 

pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima 

kasih kepada : 

1. Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, Sp.KF., S.H. selaku Dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dalam 

pemberian izin penelitian. 

2. Anggari Linda Destiana, S.Si, M.Sc dan dr. Hj. Andriana Tjitria W, Sp. 

THT-KL, M.Si, Med selaku dosen pembimbing I dan II yang telah banyak 
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memberi ilmu dan meluangkan waktu untuk membimbing serta membantu 

penulis menyelesaikan skripsi ini. 

3. dr. H. Agung Sulistyanto, Sp. THT-KL dan Dina Fatmawati, S.Si, M.Sc 

selaku dosen penguji I dan II yang telah meluangkan waktu untuk 

mengarahkan dan membimbing serta memberikan koreksi sehingga skripsi 

ini dapat diselesaikan. 

4. Unit Pengembangan Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat atas 

pendanaan penelitian sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan. 

5. Staff bagian Poli THT-KL Rumah Sakit Islam Sultan Agung dan staff 

bagian Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang yang telah membantu kelancaran penelitian ini. 

6. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 

mengingat keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan 

kritik dan saran yang membangun. 

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, 

almameter dan menjadi salah satu sumbangan untuk dunia ilmiah dan kedokteran. 

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

  

Semarang, 18 Februari 2019 

 

Penulis, 

 

 


