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NIM
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Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah berjudul:
PERBANDINGAN PEMULIHAN VISUS PASCA ReLEx SMILE PADA
BERBAGAI DERAJAT MIOPIA
(Studi Analitik Observasional di SEC RSI Sultan Agung Semarang)
Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan
tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis
orang tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan
plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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PRAKATA

Assalamu’alaikum wr.wb.
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkah dan karunia-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan judul
“PERBANDINGAN PEMULIHAN VISUS PASCA ReLEx SMILE PADA
BERBAGAI DERAJAT MIOPIA”. Karya tulis ilmiah ini merupakan salah satu
syarat untuk mendapatkan gelar sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
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 mengucapkan 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 data.
2. dr. Hj. AM. Sita Pritasari, Sp. M (K), selaku dosen pembimbing I yang
telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ilmu, serta kesabarannya dalam
memberikan bimbingan, nasihat, dan saran sehingga karya tulis ilmiah ini
dapat terselesaikan.
3. dr. Moch Soffan MH.Kes, selaku dosen pembimbing II yang telah
meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ilmu, serta kesabarannya dalam
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memberikan bimbingan, nasihat, dan saran sehingga karya tulis ilmiah ini
dapat terselesaikan.
4. dr. Atik Rahmawati, Sp. M sebagai dosen penguji I yang telah memberikan
masukan, ilmu, dan kesabarannya sehingga penyusunan karya tulis ilmiah
ini dapat terselesaikan.
5. dr. Dr. Agung Putra, M.Si. Med. selaku dosen penguji II yang telah
memberikan masukan, ilmu, arahan, saran serta kesabarannya sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
6. Bagian Litbang dan Rekam Medik Rumah Sakit Islam Sultan Agung
Semarang.
7. Kedua orang tua saya, Anang Yulianto dan Sahara Vera Rufida yang telah
memberikan doa, dukungan, fasilitas, dan motivasi selama penyusunan
karya tulis ilmiah ini.
8. Saudara kandung saya Gheitsa Afina, Ghiffari M. Ad-Dausi dan Ghaziyya
Nayla Ad-Dinna yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasi
selama penyusunan karya tulis ilmiah ini.
9. Keluarga besar Tri Djoko dan Kasmo Sastrodiharjo yang telah
memberikan doa, dukungan dan motivasi penulis selama perkuliahan
10. Kelompok Skripsi Mata (Annisa Jihan Sabila, Annisa Nur Fadliyah, dan
Hanny Nadilla Putri) yang telah membantu selama proses penelitian.
11. Teman-teman semasa perkuliahan (Grace, Gratify, Yuni, Jijah, Sheila,
Luluk, Aflikh, Maryzka, Nadhila dan Cranium FK UNISSULA 2016) yang
telah menemani dan saling menyemangati selama masa perkuliahan.
12. Teman-teman semasa SMA (Bella, Luluk, Numan, Andri, Taxam, Sheila)
yang telah menemani dan selalu memberi dukungan dan doa dalam
penulisan skripsi ini.
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13. Asisten Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan
Agung.
14. Seluruh pihak yang telah ikut membantu menyelesaikan skripsi ini.
Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan
untuk menyempurnakan karya tulis ilmiah ini. Semoga penelitian ini dapat
bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan para pembaca pada
umumnya dan khususnya mahasiswa kedokteran.
Wassalamu’alaikum wr.wb.
Semarang, 14 Februari 2020
Penulis
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