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PRAKATA 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Alhamdulillaahirobbil ‘Aalamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas 

segala limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “HUBUNGAN ANTARA INTENSITAS 

KEBISINGAN TERHADAP  TEKANAN DARAH”. Skripsi 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 skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, dorongan, 

dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada: 

1. dr. H. Iwang Yusuf, M.Si selaku dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

2. dr. H. Rochmat Soemadi, Sp. THT-KL dan dr. Menik Sahariyani, M. Sc 

selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberi ilmu, saran dan 

bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

3. dr. Hj. Shelly Tjahyadewi, Sp. THT-KL dan dr. H. Tjatur Sembodo, MS (PH) 

selaku anggota dosen penguji yang telah memberikan masukan sehingga 

penyusunan skripsi ini terselesaikan. 

4. General Manager PT Sayung Adhimukti yang telah membantu dalam 

perizinan dan pengambilan data selama penelitian. 
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5. Kedua orang tua saya, Bapak H. Sigit Hendro Wahono dan Ibu Dra. Hj. 

Luluk Machmuda, adik-adik saya Choirunnisa A., M. A. Ghoni S. dan M. 

Fadhil A. B. yang senantiasa memberikan doa, dukungan moril, dan materi 

kepada penulis untuk terus berikhtiar dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Rekan yang penulis banggakan Fierly Damayanti Sumarlin yang senantiasa 

mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Sahabat-sahabat penulis Mashita Rakhmawati, Rafidah Helmi, Siti Sofi, 

Nadia Rahma, Bhethari Ayu, Fitri Ayu, Tanti Setyo, Vereri Karina, dan Fara 

Cholidia yang memberikan inspirasi, motivasi, doa dan bantuan sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. 

8. Rekan-rekan seperjuangan Arterio (angkatan 2012) FK Unissula dan semua 

pihak yang telah memberikan semangat, berbagi ilmu, dan membantu penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 Semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan serta bantuan yang 

telah diberikan dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada 

umumnya dan mahasiswa kedokteran pada khususnya. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Semarang, 14 Maret 2016 

    

      Penulis 

 

 

 


