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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 

Esa atas segala rahmat dan berkat Nya, sehingga Karya Tulis Ilmiah ini 

dapat selesai dengan baik. Sesuai dengan syarat kurikulum yang 

berlaku pada Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, 

penyusunan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Faktor Faktor yang 

Mempengaruhi Insidensi Nyeri Punggung Bawah (Low Back Pain) pada 

Pasien Rumah Sakit Immanuel Bandung Periode Januari 2009-

Desember 2009” disusun sebagai syarat untuk menempuh ujian siding 

sarjana guna memperoleh gelar Sarjana Kedokteran pada Universitas 

Kristen Maranatha. 

 Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari 

kata sempurna, mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan yang 

penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan 

kritikan agar dapat diperbaiki di masa mendatang. 

 Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah 

ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai 

pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih 

tang sebesar besarnya kepada: 

1. dr. Evi Yuniawati MKM selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan 

bimbingan, petunjuk, serta pengarahan dalam penyusunan 

Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. Seluruh staf bagian Rekam Medik Rumah Sakit Immanuel 

Bandung yang telah membantu penulis dalam pengambilan data 

untuk Karya Tulis Ilmiah ini. 

3. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan kuliah 

dan membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan. 

4. Yang tersayang Papi, Mami dan Sandi serta San-San yang telah 

banyak memberikan bantuan baik moral maupun materi dan 
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doa untuku yang tak pernah henti selama hidupku.. Akhirnya 

setelah perjalanan yang panjang aku bisa sampai disini. Tidak 

akan pernah cukup kata untuk mendeskripsikan rasa terima 

kasih ku kepada Papi, Mami dan adiku tercinta. Tuhan 

Memberkati. 

5. Untuk keluarga besarku yang tak mungkin disebut namanya 

satu per satu terima kasih untuk dukungan moral dan doa nya 

yang membuatku terus semangat dan terus maju.  

6. Yang tersayang Ricky Kurniawan Setiadjadja, dr. yang telah 

menjadi kekasih, temen , patner, dan kakak terbaikku. Berkat 

doa dan dukungan mu aku bisa sampai disini. Om, Tante, Ko 

Hen dan Lenny terima kasih banyak untuk doa dan 

dukungannya selama ini. Tuhan memberkati 

7. Teman veteranku Eli, Yuan, Alvin, GAM, Petrik, Iwan, TA,  VIvi, 

Eva, Bang Andrew, Andre dan temen temen veteranku yang tak 

dapat kusebutkan satu persatu berkat hinaan kalian aku dapat 

sampai disini. Thanx 

8. Teman kosku Noni, Eka, Kokone, Olin, Aryanti dan Melissa 

terima kasih banyak untuk semangatnya. 

9. Teman seperjuanganku dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini 

terima kasih telah mendengarkan keluhanku dalam pembuatan 

Karya Tulis Ilmiah ini,  

10. Teman kecilku Vava dan semua teman-temanku yang 

lupa aku cantumkan namanya terima kasih banyak untuk 

semangat dan dukunganya.  

 Akhir kata, semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat baik 

bagi penulis, mahasiswa, universitas, maupun bidang pendidikan 

khususnya dunia kedokteran.  

 

Penulis 

 


