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PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama  :  Alissa Yunitasari 

NIM  :  G2A009124 

Alamat :  Jalan Gunung Guntur I No. 35, Bumi Resik Panglayungan,  

  Tasikmalaya 

Mahasiswa :  Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran  

   Universitas Diponegoro Semarang.  

 

Dengan ini menyatakan bahwa, 

(a) Karya tulis ilmiah saya adalah asli dan belum pernah dipublikasi atau 

diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di Universitas Diponegoro 

maupun di perguruan tinggi lain. 

(b) Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, 

tanpa bantuan orang lain, kecuali pembimbing dan pihak lain dengan 

sepengetahuan pembimbing. 

(c) Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis 

atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas 

dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama 

pengarang dan judul buku aslinya serta dicantumkan dalam daftar pustaka. 

 

Semarang, 28 Juli 2013 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

  Alissa Yunitasari 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan  rahmat-Nya, 

karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan. Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini 

dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana 

Strata-1 Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. 

Bersama dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan 

penghargaan setinggi-tingginya kepada:  

1. Rektor Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk menimba ilmu di Universitas Diponegoro.  

2.  Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang telah memberikan 

sarana dan prasarana kepada penulis sehingga penelitian ini dapat 

dilaksanakan.  

3.  Prof. DR. Dr. Suprihati, Sp THT-KL(K), MSc yang telah membimbing dan 

memberikan pengarahan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.  

4.  Orang tua beserta keluarga penulis yang memberikan dukungan moral 

maupun material kepada penulis untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

5.  Teman-teman satu bimbingan yang memberikan dukungan, bantuan serta 

kerjasama  selama penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

6.  Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas bantuannya 

secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian Karya 

Tulis Ilmiah ini. 

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT senantiasa membalas kebaikan 

semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. 

 

Semarang, 28 Juli 2013  

 

Penulis 


