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PERSEMBAHAN

Bismillahirahanirahim, 

Yang Utama Dari Segalanya

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas taburan cinta dan

kasihsayang-Mu yang telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu

serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang 

Engkau berikan kepadaku akhirnya karya tulis ilmiah yang sederhana ini dapat

terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasullah 

Muhammad SAW. 

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, saya

persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat saya kasihi dan

saya sayangi. 

Bapak dan Ibu Tercinta

Sebagai tanda terimakasih atas limpahan kasih sayang, doa dan dukungan penuh

kepada saya selama ini, saya persembahkan hasil penelitia nini kepada Mama

saya tercinta Nuryati dan Papasaya Aryanto, S.E sebagai bukti rasa terimakasih

dan hormat saya karena telahmendukung setiap langkah yang saya pilih, semoga

ini menjadi langkah awal untu kmembahagiakan mama dan papa.

KakakTercinta

Sebagai tanda terimakasih karena selalu mengingatkan serta member dorongan

untuk tidak lupa mengerjakan penelitian yang sederhana ini, saya persembahkan

hasil dari perbedaan pengaruh label visual risiko merokok dan sikap sopir angkot 

di terminal kota Indramayu ini kepada kakak dan adik saya tercinta Nandang 

Suherin, S.T dan Wiwi Aryani.
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahi Rabbil’alamin segala puji bagi Allah SWT serta shalawat

dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Puji dan syukur penulis

panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga

penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul Perbedaan

Pengaruh Label Visual Risiko Merokok dan Sikap Sopir Angkutan Kota (Angkot) 

Di Terminal Kota Indramayu.

Karya Tulis Ilmiah ini disusun untuk memenuhi sebagi syarat untuk

memperoleh Derajat Sarjana Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-

pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan karya

tulis ini:

1. Allah SWT, yang selalu ada dalam setiap langkah, atas karunia, hidayah, 

akal, pikiran, kekuatan, kesehatan, dan segala kemudahan-Nya

2. Nabi Muhammad SAW, yang selalu dan akan terus kita harapkan

syafaatnya di setiap detik perjalanan kita menuju hadirat-Nya

3. dr. Linda Rosita, M. Kes, Sp.PK selaku dekan Fakultas Kedokteran

Universitas Islam Indonesia

4. dr. Sani Rachman Soleman, M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah 

membimbing dengan kesabaran yang tiada batasnya dan memberi banyak 

saran serta perbaikan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

5. dr. P. LutfiGhazali M. Kes. selaku dosen penguji yang telah memberikan 

banyak masukan dan saran dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.



vii

1. dr. Yeny Dyah Cahyaningrum, M.Med.Ed. selaku Dosen Pembimbing

Akademik (DPA) yang telah menganggap penulis sebagai anak sendiri

juga memberikan bimbingan, motivasi dan semangat bagi penulis.

2. Papa Aryanto, S.E. dan Mama Nuryati yang dengan tulus merawat dan

membesarkan saya, memberikan bantuan moril, material, arahan, dan

selalu mendo’akan keberhasilan dan  keselamatan selama menempuh

pendidikan.

3. Nenek tercinta Sonah beserta Alm. Kakek tercinta Rustam yang selalu 

mendo’a kan yang terbaik buat penulis dalam menyelesaikan studi nya. 

4. Kakak tercinta Nandang Suherin, S.T. beserta istri Widiya Sari dan anak 

Ajeng Nur Suciati yang selalu mendukung, memberikan masukan, 

semangat dan keceriaan kepada penulis dalam menyelesaikan karya tulis 

ini. 

5. Adik tercinta Wiwi Aryani  yang selalumendukung, memberi motivasi

dan semangat penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

6. Dwi Kurniawan, S.T. yang selalu sabar dan tulus menemani, mendukung, 

mendengarkan keluh kesah, memberikan masukan dan semangat  kepada 

penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

7. Sahabat-sahabat tercinta Fitri Kusumawati, Fatmawati, Atut Nur 

Khasanah, Inzjania D.C, Choirunnisa, Raden Roro Sinta Ananda D, Citra 

Septiani, Sintya Danisati, Indah Maryana, Hesty Nurhayati,Deni Warta 

Umara, Kenny Dimitra, Ade Gunawan, Teguh Wibowo, Angga Rianto 

dan Bayu Pratama yang selalu memberikan motivasi dan semangat 

kepada penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

8. Sahabat-sahabat sejawatku 2011 dan beberapa yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu yang telah mendengarkan keluh kesahku, selalu

memberikan semangat dan dukungan penuh serta membantu penulis 

dalam penelitian ini.

9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan

satu persatu.


