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penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini sesuai dengan waktu yang telah 

direncanakan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada 

Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya 

yang senantiasa membantu beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi. 

Karya Tulis Ilmiah ini tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan, 

namun berkat bimbingan, bantuan, motivasi, serta doa dari semua pihak, maka 

Karya Tulis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak 

terimakasih kepada yang terhormat: 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. dr. Sri Priyantini M., Sp. A selaku pembimbing I dan dr. Dian 

Apriliana R., M. Med. Ed selaku pemimbing II yang telah memberikan 

bimbingan, nasehat, dan arahan kepada penulis. 

3. dr. Azizah Retno K., Sp. A selaku penguji I dan dr. Nika 

Bellarinatasari, Sp. M selaku penguji II yang telah memberikan 

masukan dan arahan kepada penulis. 

4. Kedua orangtua saya, Bapak Suharto dan Ibu Rurina Hanatri, serta 

Adik saya Serena yang senantiasa memberi dukungan moral maupun 

materi sehingga penulis dapat menyelesaikan proses studi dengan baik. 

5. Semua sahabat terdekat: Ojan dan biduanista (Eka, Givi, Nanda, Agni, 

Iyanti, Sylpik, Yuting, Rani) yang telah memberikan bantuan, 

dorongan serta motivasi sehingga karya tulis ilmiah ini dapat 
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