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PRAKATA
Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT atas
limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi
dengan judul “Pengaruh Kebisingan Terhadap Kelelahan”. Shalawat serta
salam penulis haturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga,
sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnahnya.
Adapun tujuan pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk memenuhhi
persyaratan dalam menyelesaikan Program Pendidikan Strata I (SI) di Fakultas
Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas selesainya
penyusunan skripsi ini. Skripsi ini tidak lepas dari proses perijinan,
pembimbingan, dan bantuan teknis laboratorium oleh beberapa pihak, maka pada
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1.

Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya sehingga Karya Tulis
Ilmiah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

2.

Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, Sp.KF, S.H., selaku Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Islam Sultan Agung yang memberikan ijin untuk melakukan
penelitian ini.

3.

Drs. Purwito Soegeng P., M.kes. dan dr. Mohammad Soffan, MH. selaku
dosen pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu dan pikiran
untuk membimbing penulis dengan sabar hingga terselesaikannya Karya
Tulis Ilmiah ini.

4.

dr. Iwang Yusuf, M.Si. dan dr. Vito Mahendra Ekasaputra, M.Si.Med.,
Sp.B. selaku dosen penguji Karya Tulis Ilmiah I dan II yang telah
memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah
ini.

5.

Orang tua yang senantiasa memberikan doa dan dukungan selama
penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

6. Sahabat dan Teman-teman saya terutama Avinda Rahmareta yang telah berjuang
bersama, memberi semangat dan dukungan. Dan kepada semua pihak yang telah
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ikut membantu terselesainya Karya Tulis Ilmiah ini yang tidak dapat disebukan
satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, berkenan membalas semua kebaikan serta
bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini
masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis berterima kasih atas kritik
dan saran yang bersifat membangun. Besar harapan penulis skripsi ini dapat
bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di semua disiplin
ilmu serta bermanfaat bagi pembaca.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 2 Maret 2020
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