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KATA PENGANTAR 

 

     Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas 

berkat dan tuntunan-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini 

dengan lancar dan dapat selesai tepat pada waktunya.  

     Karya tulis yang berjudul “Pengaruh Musik Klasik Mozart Piano Sonata in 

D Major, K.448 (2nd movement) dalam meningkatkan ketelitian” ini dibuat 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di 

Fakultas Kedokteran Maranatha Bandung.  

     Dalam mengerjakan Karya Tulis Ilmiah ini banyak dijumpai kesulitan dan 

hambatan tetapi dengan bantuan berbagai pihak akhirnya Karya Tulis Ilmiah 

ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terima kasih yang tak terhingga kepada:  

1. Dr. Iwan Budiman, dr., MS, MM, MKes., AIF., sebagai pembimbing pertama 

penulis dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini, atas perhatian, 

kesabaran, nasehat, saran, dukungan moril, dan bersedia meluangkan 

waktu, tenaga, pikiran untuk membantu dan membimbing penulis selama 

pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. Ellya Rosa Delima, dr., MKes., sebagai pembimbing kedua penulis dalam 

pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini, atas perhatian, kesabaran, nasehat, 

saran, dukungan moril, dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran 

untuk membantu dan membimbing penulis selama pembuatan Karya Tulis 

Ilmiah ini. 

3. Sheril, Carol, Jeth, Edo, Naurah, Tari, Helen, Vinka, Vania, Andrea, Hany, 

Tria, Anthon, Nabilla, Revy, Kemala, Josephine, Elin, yang setia menjadi 

rekan seperjuangan, terimakasih atas kekompakan, dukungan moril, dan 

kerjasamanya selama ini. 

4. Elton, Kezia, Ella, Lia, Lala, Wulan, Dinar, Vania, Wilson, yang selalu 

memberi semangat, terimakasih atas dukungannya selama ini.  
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5. Seluruh subjek penelitian yang secara sukarela telah berpartisipasi dalam 

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

dilakukan.  

6. Victor Jeremia S, yang telah memberikan bantuan, dukungan, kasih 

sayang, kesabaran, dan perhatian yang tak terhingga sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini tepat pada waktunya.  

7. Departemen Eksternal periode 2014-2015, terimakasih untuk 

kebersamaannya selama ini, dukungan, doa, dan semangat yang telah 

diberikan kepada penulis. 

8. Keluarga Besar SEMA FK Maranatha periode 2014-2015 yang tak bias 

disebutkan satu-persatu, terimaksih untuk semua pengalaman, dukungan, 

kebersamaan, doa, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. 

9. Orangtua tercinta, Papa Gurido M, SE dan Mama Florida Yulien S yang 

telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moril, materi, maupun 

spiritual kepada penulis.  

 

     Akhir kata semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memenuhi maksud, 

tujuan, serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu kedokteran.  

 

Bandung, Oktober 2015 

 

                                                                              Elizabeth Candice M  

 

 

 


