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 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat 

dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat 

berserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi dengan judul “Hubungan Lama Duduk pada Kursi yang Tidak 

Ergonomi. Dengan Kejadian Nyeri Punggung Bawah pada Karyawan Bagian 

Pembuatan Bulu Mata Palsu di PT Danbi International”. Penulisan skripsi ini 

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program 

Pendidikan Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan, bantuan, 

arahan, dorongan serta do’a dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung yang 

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata 

satu (S1) dan Prof. Dr. Hj. Ieva B. Akbar dr., AIF. selaku Dekan Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Bandung yang telah memberi dukungan dalam 

pelaksanaan tugas akhir ini. Ucapan sedalam-dalamnya kepada H. Dadang Rukanta 

dr,. Sp.OT M.Kes. dan Eka Hendryanny dr., M.Kes. selaku pembimbing yang 

senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan pengetahuan, arahan, nasehat, 

dukungan, bimbingan dan teladan yang telah memberikan do’a kepada penulis. 
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Kepada Ami Rachmi, dr., Sp.KFR. selaku pembahas I, dan Dyana E.H dr., SpRad 

selaku pembahas II, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya untuk 

kedua pembahas atas bimbingan dan masukan sehingga penulis bisa menyusun 

skripsi menjadi lebih baik. 

Teramat terima kasih yang tidak dapat diungkapkan kepada orang tua tercinta yaitu 

untuk Bapak H. Entang dan Ibu Hj. Atih yang selalu memberikan do’a, perhatian, 

motivasi dan dorongan selama penulisan dan proses pendidikan sarjana kedokteran, 

serta kakak tercinta Asep, Dede Ropikin, Eva Soffuroh, Epi Siti Rokayah dan Rizal 

Arifin yang telah memberikan dorongan jasmani dan rohani yang begitu besar, 

perhatian, dukungan dan doa yang tiada henti. Terima kasih kepada Ryan Majid 

yang telah membantu, memotivasi, dan menjadi salah satu teman perjuangan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Sahabat perjuangan Trochanter angkatan 2016 Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Bandung dan teman-teman lainnya terima kasih atas 

do’a, semangat, dorongan dan dukungannya selama ini. 

Penulis memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi 

ini. Oleh karena itu, kritik serta saran yang membangun sangat diharapkan oleh 

penulis. Semoga skripsi ini dapat diterima dan memberikan manfaat bagi kemajuan 

ilmu kedokteran khususnya dan pembaca umum. 

 Bandung, 9 Januari 2020 

 

Penulis,  

Budiman Firdaus 
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