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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis ucapkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 

dan anugrahNya karya tulis ilmiah ini dapat di selesaikan. 

Karya tulis ilmiah (KTI) ini berjudul studi pustaka tentang Diabetes Mellitus yang 

di buat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan 

program Sarjana Kedokteran di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Dalam 

menyelesaikan KTI ini bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak hambatan yang 

harus penulis hadapi karena keterbatasan dan pengalaman penulis. 

Penulis menyadari bahwa tanpa berkat dan anugrah Tuhan Yang Maha 

Kuasa juga bantuan dari berbagai pihak penulis tidak dapat menyelesaikan KTI ini 

dengan baik. Karena itu penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih 

kepada: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Agustian L. K dr., SpPD, selaku dosen pembimbing utama KTI, yang telah 

bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, saran, perhatian dan 

nasehat yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan KTI ini. 

Surya Tanurahardja dr., MPH, selaku ketua KTI Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha. 

Orang Tua, Kakak, dan Adik-adikku yang telah banyak membantu baik materi 

maupun dorongan moril dan dukungan doa sehingga terselesainya KTI ini. 

Kakak Susy F. SinuIingga, selaku pembimbing rohani yang telah meluangkan 

waktunya untuk memberikan saran dan nasehat serta mendukung penulis 

dalam doa. 

Teman-teman / pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu yang telah mambantu penulis selama berlangsungnya KTI ini 
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Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan KTI ini masih banyak 

kekurangannya sehingga kritik dan saran yang membangun sangat di harapkan. 

Akhir kata, semoga KTI ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca 

guna menambah ilmu pengetahuan. 

Bandung, Agustus 200 1 

Evi silviana 

Penulis 
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