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KATA PENGANTAR 

     Segala puji syukur dan kemuliaan hanya pada Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala limpahan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis 

Ilmiah yang berjudul “Pengaruh Konsumsi DHA terhadap Kecenderungan 

Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas pada Anak Usia 3 – 6 Tahun.” 

     Karya tulis ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. 

     Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini tidak lepas dari kekurangan 

dan masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan 

penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya 

membangun dari para pembaca. 

     Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, 

dukungan, doa serta semangat yang sangat berarti dalam penyusunan Karya Tulis 

Ilmiah ini. 

     Ucapan terima kasih dengan tulus penulis sampaikan kepada yang terkasih dan 

terhormat: 

1. dr. Julia Windi, M.kes selaku pembimbing utama yang telah berkenan 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan 

memberikan pengarahan kepada penulis dari awal hingga terselesaikannya 

karya tulis ini. 

2. dr. Frecillia Regina, Sp.A, IBCLC selaku pembimbing kedua yang juga 

telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing 

dan mengarahkan karya tulis ini. 

3. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, dr. Jo 

Suherman, AIF, atas surat pengantar yang telah diberikan untuk 

melakukan penelitian di TK Tunas Harapan I Balikpapan. 

4. Guru tercinta, Ibu Andriyani, selaku kepala sekolah TK Tunas Harapan I 

yang telah mengizinkan dan membantu penulis mengambil data di TK 

Tunas Harapan I Balikpapan. 
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5. Kedua orang tua penulis, Burhan Handranatan dan Guiyanawati, terima 

kasih telah tulus ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, 

dukungan moral dan materil selama ini.  

6. Kakak penulis, Sundara Handranatan, yang telah bahagia di surga, terima 

kasih telah memberikan banyak inspirasi dan semangat kepada penulis. 

Adik terkasih, Yienafa Amelia Handranatan, terima kasih buat cinta, 

semangat dan doa yang tidak henti-hentinya sudah diberikan kepada 

penulis. 

7. Yosua Oetomo Wijaya yang telah memberikan bantuan, dukungan serta 

doa sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan. 

8. Teman penulis, Vergie Winati, Ghaluh Ajeng Retno Pramesty, Chaya 

Ducinta Ananta, Benedikta Lauda Anandita, I Gusti Ayu Intan Maharani 

dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas dorongan 

dan dukungan yang telah diberikan selama ini. 

9. Seluruh keluarga pengurus Senat Mahasiswa khususnya Divisi Pendidikan 

yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga karya tulis ini dapat 

berjalan dengan lancar. 

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak 

membantu selama penyusunan karya tulis ini. 

 

     Akhir kata besar harapan penulis Karya Tulis Ilmiah ini dapat berguna dan 

memberi masukan yang bermanfaat bagi para pembaca. Kiranya kasih Tuhan 

Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. 
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