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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji serta syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat 

Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul “Perbedaan Kecepatan Waktu Reaksi Antara Pemain Tenis Meja dan 

Pemain Basket di Kota Bandung Tahun 2019” sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana pada program pendidikan kedokteran Universitas Islam 

Bandung 2020. Shalawat seiringan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, 

nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan 

para pengikutnya sampai akhir zaman. skfngsngs 

 Keberhasilan dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari 

bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH., MH. 

selaku Rektor Universitas Islam Bandung, Prof. Dr. Ieva B. Akbar, dr., AIF selaku 

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung.  

Kepada Dr. Adjat S Rasjad, dr., M. Kes., AIF selaku pembimbing I dan 

kepada Diana Rahmi, dr., Sp.A., M. Kes selaku pembimbing II yang senantiasa 

memberikan bimbingan, nasehat, semangat, dan waktunya yang sangat berarti bagi 

penulis. Kepada Prof. Dr. Ieva B. Akbar, dr., AIF selaku pembahas I dan Budiman, 

dr., M.K.M selaku pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran kepada 

penulis skripsi ini. Seluruh dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam bandung 

atas segala ilmu yang diberikan. Sdgwjgwa 

Ucapan terimakasih untuk kedua orangtua penulis Bapa terkasih, Kolonel. 

Dr. Drs. Yuli Subiakto, Apt.MSi yang selalu memberikan bantuan dan dukungan. 
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Ibunda tercinta, Kolonel. Drg. Linawati, M.H. Kes yang selalu mendoakan, 

mendengarkan segala keluh-kesah penulis, dan kasih sayang yang selalu mengalir 

tanpa henti. Kakak tercinta, Drg. Mutiara Yulina Putri yang selalu membantu 

penulis. Adik tercinta Muhammad Nefrit Mahardika yang selalu menghibur 

penulis. 

Terimakasih kepada keluarga Trochanter angkatan 2016, sahabat terbaik 

Nadya, Hany, Irma, Cut Trisha, Khalda, Deksa, Gina, Karina, Pamor, Rizky, Dwita 

yang selalu menjadi tempat bercerita keluh kesah atas perjuangan selama peneliti 

menyelesaikan tugas akhir penelitian ini. Teman yang membantu penulis dalam 

penelitian Aldy, Irfan, Firdhan yang selalu membantu dalam pengambilan data 

penelitian. Teman seperjuangan Angel, Imel, Nuha, dan Nabila yang selalu saling 

membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.  

Terimakasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

yang turut membantu pelaksanaan penelitian ini. Penulis menyadari masih terdapat 

kekurangan sehingga penulis mengharapkan saran dan masukan dalam perbaikan 

skripsi ini. 

Semoga Allah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan balasan yang lebih 

kepada semuanya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan. Semoga bantuan dari semua pihak dapat menjadi berkah dan dapat 

dibalas oleh Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga penelitian ini dapat 

bermanfaat dan menambah pengetahuan juga wawasan. Amin. bfiudvbiwudvbiw 

Bandung, 5 Januari 2020 

 

 Penulis 

::repository.unisba.ac.id::




