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SURAT PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Dharmawan Pradana Harla 

NIM  : 30101407163 

 

 

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:  

" Hubungan Kebisingan Terhadap Kelelahan Kerja Pada Pekerja CV. 

Manggala Jati Klaten”  

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan 

tindakan plagiasi atau mengambi alih seluruh atau sebagian besar karya tulis 

orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan 

plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

Semarang,  26 Agustus 2019 

 

        

Dharmawan Pradana Harla 
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PRAKATA 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat 

Allah SWT atas segala rahmat-Nya penulis telah diberi kesempatan, kesehatan, 

kesabaran, serta kekuatan sehingga skripsi yang berjudul, " Hubungan 

Kebisingan Terhadap Kelelahan Kerja Pada Pekerja CV. Manggala Jati 

Klaten " yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

telah diselesaikan dengan baik. 

Penulis menyadari akan kekurangan dan keterbatasan, sehingga selama 

menyelesaikan Skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, dorongan, 

dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan 

terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengijinkan 

penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. dr H Rochmat Soemadi SP.THT-KL sebagai dosen pembimbing pertama 

dalam penelitian ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala ketulusannya dalam  

memberikan bimbingan, wawasan, arahan, motivasi, dan meluangkan 

waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. 



v 

3. dr.Shelly Tjayadewi, SP THT-KL sebagai dosen pembimbing kedua dalam 

penelitian ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan  

penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala ketulusannya dalam 

memberikan bimbingan, wawasan, arahan, motivasi, dan meluangkan 

waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. 

4. Drs. Purwito Soegeng.M.kes selaku dosen penguji pertama, penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingannya 

untuk perbaikan dan penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini. 

5. dr  Masfiyah .SP.MK.M.Si.Med selaku dosen penguji kedua, penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingannya 

untuk perbaikan dan penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini. 

6. Kepada kedua orangtua, penulis mengucapkan terima kasih yang tak 

terhingga atas doa nan tulus, perhatian, cinta dan kasih sayang, dukungan, 

nasehat, kesabaran, dan pengorbanan sejak penulis memulai pendidikan 

hingga sekarang. 

7. Seluruh pihak yang mendukung terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah ini. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

karena itu penulis sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat 

membangun. Sebagai akhir kata dari penulis, penulis berharap semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, berkenan membalas semua kebaikan serta 

bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini 
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masih sangat terbatas dan jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran 

yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. 

Akhir kata penulis berharap semoga penelitian ini dapat menjadi bahan 

informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

kedokteran. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Semarang, 26 Agustus 2019 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


