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PRAKATA

Assalamu’alaikumWr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat,

karunia, serta ridha-NYA penulis telah diberi kesempatan, kesehatan, kesabaran,

serta kekuatan sehingga skripsi dengan judul, “PENGARUH BISING

TERHADAP MOTILITAS SPERMATOZOA” dalam rangka memenuhi

sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Kedokteran ini selesai.

Sholawat serta salam semoga tetap tecurahkan kepada Nabi Muhammad SAW

yang telah membawa umat Islam berada dijalan yang Allah SWT ridhoi.

Dengan selesainya Skripsi ini, terbuka kesempatan penulis untuk

mengucapkan terimkasih kepada :

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

Islam Sultan Agung Semarang.

2. Drs. H. Purwito Soegeng P., M.Kes, selaku dosen pembimbing I yang telah

mendorong, membimbing, memberikan arahan kepada penulis untuk

menyelesaikan skripsi ini.

3. dr. Meidona Nurul Milla, MCE., selaku dosen Pembimbing II yang juga telah

dengan sabar meluangkan waktu dan pikiran untuk mengarahkan dan

membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Dr. Drs. H. Israhnanto Isradji, M.Si, selaku dosen penguji I yang telah

membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
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5. dr. H. Agung Putra, M.Si, Med. selaku dosen penguji II yang telah banyak

memberikan motivasi, saran dan masukan yang membangun sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.

6. Kepada orang tua saya Ayahanda Alm Surodjo, Ibunda Sriyati, kakak Ari dan

Wahyu yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun spiritual

serta tiada hentinya memberikan doa dan kasih sayang, nasihat, dan motivasi

sampai detik ini hingga penulis tetap kuat dan bersemangat dalam

menyelesaikan studi.

7. Untuk Naely, Rima, Khori, Hanny, Fierly, Laily, Amel, Andin, Imada, Dilla,

Astri dan semua teman-teman yang sudah mendukung saya selama ini.

8. Teman-teman sejawat Arterio 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu

penulis sangat berterima kasih atas kritik dan sarannya. Sebagai akhir kata dari

penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Maret 2016

Penulis


