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PRAKATA

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT atas

limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya

Tulis Ilmiah dengan judul “Faktor Risiko Diabetes Mellitus dan Hipertensi

Terhadap Penyakit Ginjal Kronik Studi Analitik Observasional di RSUD R.A.

Kartini Jepara” yang disusun guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung

Semarang.

Shalawat serta salam penulis haturkan pada junjungan Nabi Muhammad

SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa

menegakkan sunahnya.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kertebatasan yang penulis

miliki dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. Namun berkat bimbingan, bantuan

dorongan serta doa dari semua pihak, maka penulis dapat menyelesaikan Karya

Tulis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya

kepada :

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

Sultan Agung Semarang.

2. dr. Erwin Budi Cahyono, Sp.PD, selaku pembimbing I dan dr. H. Muhtarom

M.Kes., selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan

serta petunjuk dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dengan pengertian

dan kesabaran.
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3. dr. Lusito, Sp.PD dan dr. H. Masyhudi A.M., M.Kes selaku tim penguji yang

telah memberikan arahan, masukan, dan petunjuk dalam penyusunan Karya

Tulis Ilmiah ini.

4. Ibunda dan ayahanda, kakak, adek tercinta, keluarga besar atas limpahan doa

yang tulus serta dukungan moral dan materil selama penyusunan karya tulis

ilmiah ini.

5. Seluruh karyawan dan karyawati bagian DIKLAT dan Rekam Medik RSUD.

R.A Kartini Jepara atas bantuannya dalam pengambilan data.

6. Rekan-rekan sejawat Nigellasativa, teman-teman, dan sahabat-sahabatku

tercinta yang senantiasa ada dalam setiap kesulitan dan kebahagiaan dalam

hidupku serta bantuannya dalam mengumpulkan bahan hingga karya tulis ini

terselesaikan.

7. Serta semua pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima

kasih atas bantuannya dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari

sempurna, karena itu saran dan kritik bersifat membangun dari berbagai pihak

sangat penullis harapkan.

Akhir kata penulis berharap semoga KTI ini dapat menjadi bahan

informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang

kedokteran.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, September 2015

Penulis


