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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 

karunia dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik 

dan dan tepat waktu penelitian dan penyusunan karya tulis ilmiah ini. Karya tulis 

ilmiah ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana 

kedokteran di Fakultas Kedokteran, Universitas Kristen Maranatha, Bandung. 

Karya tulis ilmiah ini dapat tersusun dengan baik berkat adanya bantuan, 

dukungan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis 

ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan dalam proses 

penelitian dan penyusunan karya tulis ilmiah ini, khususnya kepada: 

1. Decky Gunawan, dr., M.Kes., AIFO dan Sijani Prahastuti, dr., M.Kes. 

selaku pembimbing utama dan pendamping yang telah meluangkan banyak 

waktu, tenaga, dan pikiran serta dengan sabar telah memberikan bimbingan, 

saran, komentar, nasihat, dan solusi permasalahan selama penulisan karya 

tulis ilmiah ini. 

2. Orang tua penulis yang selalu mendukung dari aspek materi dan non- materi 

selama penulisan, atas doa yang selalu menyertai penulis disetiap harinya 

selama penelitian dan penyusunan karya tulis ilmiah ini, kasih sayang yang 

terus mengalir sehingga karya tulis ilmiah ini dapat selesai tepat waktu dan 

selesai dengan baik.  

3. Darwin, S.H., M.H. dan Cecilia Mona Agustina, dr. selaku kakak kandung 

dan Shilvy Juniarti sebagai sepupu penulis yang selalu memberi dukungan 

dan masukkan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. 

4. Sahabat penulis, Elmer Basila, Cresentia Cyndy, Livia Dwi Buana, Olivia, 

Vinka Meliari, Vania Lucyana, Alvira Hellen, Andrea Azaria, Vicia Gloria, 

Ariella Krisnanda, Ida Ayu Komang Trisna Bulan, Zaneth Gunawan, Ruth 

Anggayasti, Revy Dena Maharani, Rislefia Sinaga, Nisa Ulina yang selalu 

mendukung dan membantu baik secara waktu, masukkan pikiran, tenaga, 



dan moral yang sangat berharga, tidak dapat digambarkan dengan kata- kata 

hingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. 

5. Subjek penelitian dari angkatan 2012, 2013, dan 2014 yang telah sukarela 

meluangkan waktu dan tenaga untuk mengikuti peraturan penelitian dan 

mengikuti proses penelitian. 

6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian dan 

penyusunan karya tulis ilmiah ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per 

satu namanya. Terima kasih untuk doa, dukungan, perhatian, saran, kritik, 

dan bantuan yang sangat berkontribusi dalam semua proses penyusunan 

karya tulis ilmiah ini. 

Penulis juga berterima kasih kepada pembaca yang telah membaca karya tulis 

ilmiah ini, semoga bermanfaat untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Penulis 

secara terbuka menerima saran dan kritik dari pembaca supaya kedepannya tidak 

mengulangi kesalahan yang sama dan dapat menyusun penelitian yang lebih baik 

lagi. 

Akhir kata, penulis memohon maaf apabila ada perbuatan dan kata- kata yang 

kurang berkenan dalam proses penelitian dan penyusunan karya tulis ilmiah ini.  
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