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KATA PENGANTAR 

 

 Assalamualaikum Wr.,Wb    

  Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT 

yang senantiasa memberikan rahmat,nikmat, berkat serta karunia-Nya, karena 

hanya dengan kehendak-Nya , Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul “efek 

musik klasik Mozart sonata K448 for two pianos in D major 2nd movement 

dalam meningkatkan memori jangka pendek pada wanita dewasa” dapat selesai 

tepat sebelum waktunya dan dapat diselesaikan dengan baik. 

Dalam pembuatan KTI ini tidak jarang dijumpai adanya rintangan, 

kesulitan, dan kesibukan dalam segala aktivitas sebagai mahasiswa kedokteran, 

namun dengan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya karya tulis 

ilmiah ini dapat diselesaikan, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Roro Wahyudianingsih,dr.,SpPA selaku pembimbing utama KTI, yang 

telah memberikan perhatian, waktu, tenaga, pikiran, serta dukungan, dan 

bantuan moral dalam penyelesaian KTI ini. 

2. Yenni Limyati,dr.Sp.KFR.,M.Kes.selaku pembimbing pendamping KTI 

yang telah turut membantu dalam menyelesaikan karya tulis ini, untuk 

perhatian, tenaga, waktu, pikiran, serta dukungan dan bantuan moral dalam 

penyelesaian karya tulis ini. 

3. Dr. Iwan Budiman,dr.,MS.,MM., Mkes.,AIF yang telah membantu dan 

memberi masukan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.  

4. Kedua orang tua penulis, Denny Herjadi dan Liena Cahyati Herlina , Kakak 

penulis, Regy Dena Agassi , terimakasih atas dukungan, semangat, dan doa 

yang selalu diberikan kepada penulis.  

5. Seluruh subjek penelitian yang secara sukarela telah berpartisipasi dalam 

penelitian karya tulis ilmiah ini, tanpa mereka penelitian ini tidak dapat 

dilakukan.  

6. Hardy Wibowo Soenarto yang selalu memberikan semangat, dukungan , 

dan doa kepada penulis.  



 
 

7. Rekan rekan seperjuangan Nila Meilani, Samuel Widodo, Astri Fitran 

Wilantari, Rislefia Amadina Sinaga, Fitriana Andiani, Kemaladewi 

Yulianti, Edlyn Vania, Fatria Metsa, Nabilla Martasujana, Ni Putu Asri 

Lestari, Ruben Aprianto,  Haryo Bayu Putranto, Ridwan Ramadhan, Ivani , 

Ruth Anggyasti Hasita, Ezra Arthur S.S , Rahman Abdi Nugraha, Albert, 

Ida Ayu Komang Trisna Bulan , Maria Taurina Christabella, Elizabeth 

Candice yang juga membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.  

8. Keluarga Besar SEMA FK maranatha periode 2014-2015  yang tak bisa 

disebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua kebersamaan , 

pengalaman, dukungan ,doa, dan semangat yang diberikan kepada penulis.  

9. Semua teman teman Emergency 2012 yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu, terimakasih untuk canda-tawa dukungan, pengalaman ,dan 

semangat yang diberikan pada penulis  

     Akhir kata, semoga karya tulis ilmiah ini dapat berguna serta bermanfaat bagi 

semua yang membacanya dan perkembangan ilmu pengetahuan. Billahit 

taufiqwalhidayah, Wassalamualaikum wr.,wb  

 

 

Bandung,  September 2015 

                                                                                                      Penulis, 

 

 

 

  Revy Dena Maharani 

 


