
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

 

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat 

sehingga penelitian ini dapat Saya selesaikan. Tiada kata yang pantas terucap 

selain selalu bershalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. 

Keberadaannya membuat hati pengikutnya tenang walau belum pernah bertemu 

dengannya. 

 

Alhamdulillah atas kehendak dan karunia Allah SWT, Saya akhirnya dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan 

Kejadian Computer Vision Syndrome (CVS) Pada Operator Komputer PT Bank 

Lampung, Provinsi Lampung” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana Kedokteran di Universitas Lampung. 

 

Saya meyakini penelitian skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan dan 

bantuan dari banyak kalangan. Maka dengan ini Saya sampaikan ucapan terima 

kasih kepada : 

 

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin,M.P.,  selaku Rektor Universitas 

Lampung; 



 
 

2. Dr. dr. Muhartono, S.Ked., M.Kes., Sp.PA., selaku Dekan Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung; 

3. dr. Anggraeni Janar Wulan, M.Sc., selaku Pembimbing Utama atas 

kesediannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses 

serta penyelesaian skripsi ini; 

4. dr. Ahmad Fauzi, M.Epid, Sp. OT., selaku Pembimbing Kedua atas 

kesediaan memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses serta 

penyelesaian skripsi ini; 

5. Dr. Fitria Saftarina, M.Sc., selaku Penguji Utama atas waktu, ilmu, serta 

saran-saran yang telah diberikan; 

6. dr. Dwita Oktaria, M.Pd.Ked., selaku Pembimbing Akademik atas nasihat 

dan bimbingannya selama berada di FK Unila; 

7. Yuzar Herrysontama, S.E., dan Marlina Jayasinga, S.E.,M.M, orang tua 

penulis, atas do’a, dukungan, motivasi, dan masukannya. Semoga hasil 

penelitian ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga pahala bisa 

terus mengalir kepada mereka berdua; 

8. Siti Balqish Meizarina, adik penulis atas pemberian do’a, motivasi dan 

dukungannya; 

9. Seluruh Staff dan Karyawan PT.Bank Lampung yang telah bersedia 

dijadikan sampel peneliti; 

10. Dr. Eng. Dikpride Despa, S.T, M.T selaku kepala laboratorium teknik 

pengukuran besaran listrik atas kerjasama dan kesediaannya dalam 

peminjaman alat luxmeter untuk kepentingan penelitian pada skripsi ini; 



 
 

11. Seluruh Dosen FK Universitas Lampung atas ilmu yang telah diberikan 

kepada penulis untuk menambah wawasan yang menjadi landasan untuk 

mencapai cita-cita; 

12. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung; 

13. Dr. Tunjung Dharmalia, M.PH., sepupu penulis yang telah memberikan 

masukan, saran, bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 

skripsi ini; 

14. Sahabat-sahabatku di FK Unila Debby Aprilia, Zygawindi Nurhidayati, 

Ria Rizki Jayanti, Karina, Ria Rizki Jayanti, dan Asep Setya Rini yang 

selalu memberikan banyak bantuan, dukungan dan do’a kepada penulis 

untuk menyelesaikan tugas skripsi ini; 

15. Sahabat-sahabatku lainnya yang tak kenal jarak dan waktu Ratu, Veby, 

Ryna, Yunsi, Ida, Bayu, Ferdian, Rizky, Azis, teman-teman di LIPU, 

Madagaskar, XII IPA 5 lainnya yang selalu memberikan semangat, do’a 

dan bantuannya; 

16. Teman-teman KKN Pulung Kencana Tulang Bawang Barat yang telah 

memberikan kehidupan yang baru, berbagi suka maupun duka dan 

kebersamaan selama 40 hari hingga saat ini; 

17. Teman-teman angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Terimakasih telah memberikan makna atas kebersamaan yang terjalin dan 

memberikan motivasi belajar satu sama lain.  

 



 
 

Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari 

kesempurnaan namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan 

pengetahuan baru kepada setiap orang yang membacanya.  

 

Bandar Lampung, Januari 2016 

Penulis 

 

Siti Alvina Octavia 


