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KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan 

rahmat dan hidayah-nya serta kekuatan dan kesehatan, sehingga saya sebagai 

peneliti dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini, dengan judul “Efek 

Penambahan Latihan Stabilisasi Rotator Cuff Pada intervensi Microwave 

Diathermy dan Traksi Statik Terhadap Penurunan Nyeri dan Peningkatan 

Kemampuan Fungsional Pada Shoulder Impingement”.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besanya kepada :

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-nya, sehingga proposal

skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Bapak Sugijanto, Dipl. PT, M.Fis Selaku Dekan Fakultas Fisioterapi dan 

sebagai pembimbing I yang dengan sabar telah banyak memberikan 

masukan pengarahan materi ilmiah dalam penulisan serta penyelesaian  

skripsi ini.

3. Bapak M. Ali Imron, M. Fis sebagai pembimbing II yang telah banyak 

meluangkan waktunya, memberikan banyak pengarahan materi dan 

support sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

4. Bapak Syahmirza Indra Lesmana, SKM, SSt.Ft, M.OR selaku Wakil 

Dekan Fakultas Fisioterapi 

5. Bapak M. Irfan, SSt.FT, M.FIS selaku KaJur Fakultas Fisioterapi.
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6. Almarhum Bapak J. Hardjono, SKM. MARS yang telah banyak 

memberikan ilmu dan masukan selama saya kuliah.

7. Kedua orangtua saya, mamah dan bapak yang telah memfasilitasi 

penulis, membimbing dan banyak mendoakan saya untuk menyelesaikan 

skripsi ini.

8. Kedua sahabatku Mierza firmansyah dan Prima krishna dharmawan 

yang sudah banyak sekali membantu dan membimbing sehingga penulis 

bisa menyelesaikan skripsi ini “tengkyu berat yaa mas bro”.

9. Kakakku Indah Suci Desliana dan Rizky fauziah yang telah banyak 

meluangkan waktunya dalam membimbing penulis dalam mengerjakan 

skripsi ini

10. Seseorang yang spesial Tritiya Rizki Handayani yang udah sabar 

nemenin dan banyak memberikan support bagi penulis.

11. Seluruh teman-teman mahasiswa/i Fisioterapi, khususnya, Anna, tyas,

Fina Riski, Ninik, Ipang, Nila dan semua teman-teman fisioterapi

angkatan 2008 yang telah banyak membantu dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini masih banyak 

kekurangan yang harus diperbaiki, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun.
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