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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan 
rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini. Semoga 
penyusunan KTI ini mendapat keridhaan-Mu. 

Penulis akan mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada: 
Jo Suherman,dr.MS. Selaku dosen pembimbing atas bantuan dan bimbingannya 
selama proses penyusunan KTI ini. 
Susy Tjahjani,dr. Selaku dosen wali atas bimbingan yang diberikan kepada 
penulis selama menjadi mahasiswi. 
Winsa Husein,dr. Selaku kepala bagian Program Studi Sarjana Kedokteran atas 
bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswi. 
Dr. Iwan Budiman,dr.MS. Selaku Tim KTI atas bantuan yang telah diberikan 
kepada penulis selama proses penyusunan KTI ini. 
Bapa, mamah, Bi Ati, A Ogi sekeluarga, A Hedi sekeluarga, Ei, Iing, Aang, atas 
doa, bantuan dan dorongannya selama ini. 
Benny, specialperson in my life, terima kasih atas doa, bantuan dan dorongannya 
selama ini. 
Amy, sahabat terdekat penulis, terima kasih atas doa, bantuan dan dorongannya 
selama ini. 
Nona, Maya, Yunes, sahabat penulis dalam suka dan duka, terima kasih atas doa, 
bantuan dan dorongannya selama ini. 
Sandra, teman penulis, terima kasih atas text book- nya. 

Akhir kata dengan segala keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang 
dimiliki, penulis menyadari bahwa hasil studi ini masih belum sempurna untuk 
menjawab permasalahan mengenai hipertiroidisme pada wanita usia reproduksi 
ini. Namun penulis berharap hasil studi ini berguna bagi pihak-pihak yang 
membutuhkan. 
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