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PRAKATA  

Bismillahirahmanirrahim.  

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam 

tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul PERBEDAAN KEJADIAN KELUHAN 

MATA KERING PADA PASIEN PASCA BEDAH REFRAKSI TEKNIK 

LASIK DAN RELEX SMILE  

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana 

kedokteran umum di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

Penulis menyadari akan kekurangan dan keterbatasan, sehingga selama 

menyelesaikan skripsi, penulis mendapat bantuan, bimbingan, dorongan dan 

petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasi kepada: 

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

Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. 

2. dr. Hj. Nika Belarinatasari, Sp.M., M.Sc selaku dosen pembimbing I yang 

telah banyak memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan saran kepada penulis 

dalam penyelesaian skripsi ini.  
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3. dr. Anita Soraya Soetoko, M.Sc selaku dosen pembimbing II yang telah 

banyak memberikan waktu, tenaga, pikiran dan saran kepada penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

4. dr. Hj. Christina Indrajati, Sp.M selaku dosen penguji I yang telah banyak 

memberikan waktu, tenaga, pikiran dan saran kepada penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

5. dr.  Dria Anggraeny Soetikno Sp.Rad selaku dosen penguji II yang telah 

banyak memberikan waktu, tenaga, pikiran dan saran kepada penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

6. Direktur dan staff RSI Sultan Agung Semarang, serta pasien pasca LASIK 

dan ReLEx SMILE yang telah mengizinkan dan membantu peneliti dalam 

pengambilan data skripsi ini. 

7. Ayahanda tercinta Sugiharto dan Ibunda tercinta Rukayah, serta kakak 

tersayang M. Yogiharto Ramdany serta adik tersayang M. Zaidan 

Alviansyah Juniharto, M. Aufa Rizqi Nofyan Harto, dan Nafhah Nazhifah 

Husna Febiharto yang telah memberikan banyak do’a, dukungan moral dan 

materi, motivasi, semangat, serta nasehat kepada saya untuk menyelesaikan 

perkuliahan dan skripsi ini. 

8. Kelompok belajar skeleton yang menjadi tempat berkeluh kesah dan 

penyemangat saya serta memberikan do’a, motivasi dan dukungan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 
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9. Keluarga besar Cranium Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang angkatan 2016 dan semua pihak yang telah mendukung 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna, serta 

banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun untuk menyempurnakan karya tulis ilmiah ini dan berharap karya tulis 

ilmiah ini dapat menjadi bahan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang kedokteran.  

Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.  

 

Semarang,  6 Februari 2020 

Penulis 


