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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 

“Perbedaan Tingkat Kekambuhan Pada Penderita Rinitis Alergi Yang 

Merokok Dan Tidak Merokok”. 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. Andriana.T.W.W.S. Sp.THT-KL M.Si, Med. 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. Suryani Yuliyanti, M.Kes selaku dosen pembimbing II yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ilmu, serta kesabarannya dalam 

memberikan bimbingan, nasihat, dan saran sehingga karya tulis ilmiah ini 

dapat terselesaikan. 
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4. dr. Agung Sulistyanto Sp.THT-KL dan dr. Masyhudi M.Kes sebagai tim 

penguji yang telah memberikan masukan, ilmu, dan kesabarannya sehingga 

penyusunan karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan.  

5. Kedua orang tua saya, Bapak Aiptu Suhariyanto dan Ibu Nur Aeny Handyani 

S.ST,Keb yang telah memberikan doa, dukungan, fasilitas, dan motivasi 

selama penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

6. Responden mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik angkatan 

2016 sampai dengan angkatan 2018 yang telah menjadi membantu jalannya 

penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah 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, 20 November 2019 

 

          Yustisya Ineke Febyan 


