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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas 

rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Adapun 

tujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah sebagai salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran (S. Ked) di Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha, Bandung. 

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul “Osteoporosis pada wanita pasca menopause”, 

yang merupakan salah satu penyakit yang sering diderita oleh lanjut usia terutama 

pada wanita pasca menopause. Karena faktor resiko terjadinya osteoporosis 

tertinggi pada wanita pasca menopause, maka sangatlah penting untuk mengenal 

osteoporosis dan bagaimana diagnosa, pengobatan dan pencegahannya. 

Metode yang digunakan penulis adalah metode studi kepustakaan. Banyak 

hambatan dan tantangan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan karya tulis ini, 

namun berkat bimbingan dan dorongan dari pembimbing dan juga berbagai pihak 

yang telah membantu baik dalam pengumpulan bahan pustaka maupun dalam 

penyusunannya. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan rasa terima kasih yang 

sebesar-besamya kepada : 

1. Prof. Sulaiman Sastrawinata dr., SpOG selaku Dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha. 

2. dr. Surya Tanurahardja MPH, DTM&H sebagai Pembantu Dekan I dan 

Ketua Pelaksana Karya Tulis Ilmiah ini atas diselenggarakannya Karya 

Tulis Ilmiah ini dan kepada Dr. Iwan Budiman dr., MS yang telah 

memberikan bimbingan dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. 

3. Budi Liem dr.,M.Med. selaku pembimbing utama yang telah meluangkan 

waktu dan kesabaran membimbing selama penulisan Kaya Tulis Ilmiah ini 

sampai dengan selesai. 

4. dr. David Gunawan dan seluruh staff laboratorium Patologi Anatomi yang 

telah meluangkan waktu membantu dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah 

ini. 
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Para dosen Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha yang telah 

memberi bekal ilmu kepada penulis. 

Mama, Papa beserta seluruh anggota keluarga yang telah banyak 

memberikan dukungan, doa, perhatian dan kasihnya. 

Ferry D.M.S, Nyimas Natasha dan Veronika yang telah memberikan 

saran-saran, dukungan dan doa selama pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. 

Hendra Wijaya, Danni serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu, yang telah membantu serta memberi semangat dan dorongan. 

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis 

mengharapkan agar karya tulis ini dapat membenkan manfaat bagi para pembaca 

khususnya rekan-rekan mahasiswa di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas 

Kristen Maranatha, Bandung. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis 

harapkan . 

Bandung, Agustus 200 1 

Penulis 
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