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KATA PENGANTAR 

 

     Pertama-tama, saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 

karena atas berkat dan rahmat-Nya karya tulis ilmiah yang berjudul “Hubungan 

Aktivitas Fisik dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) pada Anak SD “X” Kota 

Bandung Tahun Ajaran 2014/2015” ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat 

pada waktunya. Karya tulis ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran Universitas 

Kristen Maranatha Bandung. 

     Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini tentunya tidak jarang dijumpai 

adanya halangan, rintangan, dan kesibukan sebagai mahasiswa kedokteran, namun 

dengan bantuan berbagai pihak yang mendukung, karya tulis ilmiah ini dapat 

terselesaikan dengan baik, oleh karena itu, saya ingin mengucapkan banyak terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Grace Puspasari, dr., M.Gizi. selaku pembimbing utama dalam pembuatan 

karya tulis ilmiah ini. Terima kasih atas bimbingan, perhatian, kesabaran, 

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

membantu selama pembuatan karya tulis ilmiah ini. 

2. Cindra Paskaria, dr., M.K.M. selaku pembimbing pendamping dalam 

penyusunan karya tulis ilmiah ini, yang telah meluangkan banyak waktu, 

tenaga, dan pikirannya serta memberikan bantuan bimbingan, saran, 

moral, dan dukungan untuk menyelesaikan KTI ini. 

3. Rekan-rekan seperjuangan KTI Wisnu dan Jesica, terima kasih atas 

dukungan, semangat, kekompakan, dan kerja samanya dari awal sampai 

terselesaikannya karya tulis ilmiah ini. 

4. Anak-anak, guru, dan kepala sekolah SD”X” Kota Bandung yang telah 

bersedia menjadi subjek penelitian, terima kasih telah meluangkan waktu 

dan pikirannya demi pembuatan KTI ini. 

5. Para sahabat Tria, Samuel, Ryan, Stella, Margaretha, Nila, Gratia, dan 

teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terima 
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kasih atas bantuannya baik langsung maupun dukungan moral, perhatian, 

dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan KTI ini. 

6. Ayah Edyson Juanda, Ibu Sunliwarti, Adik-adik Sendy Juanda dan Ferdy 

Juanda terima kasih atas kasih sayang, segenap bantuan, perhatian, doa, 

dan dukungan kepada penulis untuk menyusun KTI ini. 

7. Kepada berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang 

telah membantu penulis dalam penyelesaian KTI ini. 

     Akhir kata, semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan 

berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

 

 

 

Bandung, Desember 2015 
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