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PRAKATA 

 

     Pertama-tama saya panjatkan rasa syukur kepada Tuhan yang dengan rahmat 

dan kasihNya selalu menyertai dalam penyelesaian karya tulis ilmiah yang 

berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Osteoporosis” ini. 

     Karya tulis ilmiah ini disusun sebagai salah satu prasyarat untuk 

menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Kedokteran Universitas 

Kristen Maranatha Bandung. Penulis juga ingin menyampaikan penghargaan yang 

sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan 

dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

     Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung 

2. Ketua pelaksana program KTI yang telah mengadakan program penulisan 

KTI, sehingga saya dapat belajar untuk menyusun sebuah karya tulis ilmiah. 

3. David Gunawan T., dr, sebagai pembimbing yang dengan kesabarannya 

membimbing, memberikan saran dan pengarahan dalam menyelesaikan 

karya tulis ilmiah ini. 

4. Dani Brataatmadja., dr. SpPK dan Sri Nadya., dr. MKes yang telah bersedia 

menjadi penguji dalam sidang karya tulis ilmiah ini. 

5. Bagi kedua orang tua dan kakak yang saya cintai. Terima kasih untuk segala 

doa dan dukungan kalian. 

6. Joana Irene Iendra yang selalu setia menemani dan mendorong saya 

menyelesaikan karya tulis ilmiah. 

7. Dr.med.dr Timotius Susantija, terima kasih untuk segala dukungan buku-

bukunya. 

8. Juga untuk dr. Hansen, dr. Badai, dr Debora Kim dan Noviani, terima kasih 

juga    untuk buku-bukunya 

9. Untuk Ivan, William, Jimmy, dan teman-teman lainnya yang mendukung 

penyelesaian karya tulis ini. 



   

  

10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu per satu, yang juga 

mendukung saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

     Penulis menyadari bahwa dalam karya tulis ilmiah ini masih menyisakan 

banyak kekurangan dan masih banyak hal yang belum diketahui dan berbagai 

macam teori-teori baru yang sedang berkembang, oleh karena itu penulis sangat, 

mengharapkan masukan dan perbaikan untuk kesempurnaan karya tulis ilmiah ini. 

     Akhir kata, penulis berharap semoga karya tulis ini juga bermanfaat dan dapat 

menjadi masukan bagi setiap pembaca terutama civitas akademika Fakultas 

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. 

     Sekian dan terima kasih. 

 

Bandung, Januari 2006 

 

 

                                                      

                                                                                                 Paulus Budi Santoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


