
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillahirabbil’alamin, atas berkat dan rahmat Allah SWT yang sungguh 

luar biasa setelah melewati berbagai masalah dalam kesulitan, kesedihan dalam 

prosesnya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa saya 

hanturkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga. 

Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung untuk mendapatkan 

syafaatnya di hari kemudian. 

 

Penulisan skripsi berjudul “ Hubungan Larangan Merokok di Tempat kerja 

dan Tahapan Smoking Cessation Terhadap Intensitas Merokok Pada Kepala 

Keluarga di RT 1, RT 2, RT 4, RT 6, RT 7, RT 11, RT 12 DAN RT 13 

Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kota Bandar Lampung Tahun 2012” ini 

merupakan syarat bagi Penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.  

 

Tak lupa saya ucapkan rasa terimakasih yang teramat sangat kepada berbagai 

pihak yang telah membantu memberikan saran, kritik, bimbingan, bantuan dalam 

proses skripsi ini berlangsung sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya 

kepada: 



1. Keluarga , Bapak (Slamet Nuryadi) dan Ibu (Dati Sumarni), mbak Risma yang 

selalu mendukung baik secara fisik serta mental kepada ananda ini. 

Terimakasih yang teramat sangat atas segala doa-doa yang tiada henti ibunda 

lakukan setiap waktu kepada ananda dan selalu memberikan saran, motivasi 

serta sebagai inspirasi bagi penulis. 

2. Bapak Dr. Sutyarso, M. Biomed, selaku Dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung; 

3. Ibu dr. TA Larasati, M.Kes selaku Pembimbing Utama atas untuk 

memberikan bimbingan dan membuat ananda berpikir secara kritis dalam 

proses penyelesaian skripsi ini sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

4. Ibu dr. Ari Wahyuni, selaku Pembimbing Kedua atas kesediaan dan waktunya 

memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi 

ini 

5. Sahabat Elis Sri Alawiyah yang selalu memberikan masukan positif ketika 

terdapat masalah serta selalu ada di kala suka maupun duka. Semoga ukhwah 

ini akan terus berlangsung sampai tua kelak. 

6. Partner Nadia Ayu Shefia yang selalu mendukung tiada lelah serta kenangan 

yang begitu berharga bagi penulis selama proses penelitian berlangsung. 

7. Ghina, Ummi, Megan, Wika, Arum, Aqsho, Intan satu tim yang selalu 

bersedia meluangkan waktu dan bantuaannya dalam menyiapkan peralatan 

dalam seminar skripsi. 

8. Nora , Nurul, mbak Pipi atas bantuannya dalam Penelitian ini. 



9.  Sahabat Dorlan (Kedokteran 09) yang telah setia menemani selama 3,5 tahun 

sungguh bukanlah suatu waktu yang singkat dan begitu banyak kisah telah 

terjadi baik suka maupun duka yang akan tetap indah serta manis untuk 

dikenang hingga akhir kelak. 

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam pembuatan skripsi ini dari awal hingga akhir. 

 

Akhir kata penulis sadar bahwa karya ini masih jauh dari sebuah kesempurnaan 

akan tetapi besar harapan penulis semoga karya ini dapat memberikan manfaat 

terutama bagi civitas akademika Universitas Lampung. 

 

 

Bandar Lampung, 5 Februari 2013 

 

Friska Dwi Anggraini 


