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KATA PENGANTAR 

 

     Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Karya Tulis 

Ilmiah yang berjudul “Gambaran Demografi Penderita Tuberkulosis Paru di 

Puskesmas Daerah Kotamadya Bandung Periode Januari 2013-Desember 2014” 

dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran. 

     Segala kritik dan saran yang membangun mengenai Karya Tulis Ilmiah ini 

akan penulis terima dengan hati yang terbuka sebagai bahan perbaikan dan untuk 

menambah wawasan penulis di masa yang akan datang. 

     Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak 

dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan pihak lain. Pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Dr. J. Teguh Widjaja, dr., SpP., FCCP sebagai pembimbing pertama yang 

selalu mendukung, memberi ilmu, saran, masukan, dan ide-ide selama 

penulisan karya tulis ilmiah ini, juga atas perhatian, waktu, dan tenaga yang 

telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. Dr. Hana Ratnawati, dr., M.Kes., PA(K) sebagai pembimbing kedua yang 

selalu mendukung, memberi ilmu, saran, masukan, dan ide-ide selama 

penulisan karya tulis ilmiah ini, juga atas perhatian, kesabaran, waktu, dan 

tenaga yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya 

Tulis Ilmiah ini. 

3. Dr. H. Susatyo Triwilopo, MPH sebagai kepala bidang Pengendalian 

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang telah bersedia meluangkan 

waktunya untuk melakukan wawancara sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

4. Ibu Rini Riani, SKM sebagai staf bidang Pengendalian Penyakit dan 

Penyehatan Lingkungan atas bantuannya dalam pengumpulan dan 

pengambilan data sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah 

ini. 
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5. Evan Kurniawan Gianto, I Nyoman Surya Negara, Ferdinand Dennis, Adiet 

Wahyu K. dan Septyanes yang menjadi rekan seperjuangan. Terima kasih 

atas bantuan, kekompakan, semangat, dorongan, dan kerja sama selama 

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.  Saaaa 

6. Teman-teman terbaik yang penulis sayangi, Elysabeth Maharani Christie, 

Regitha M. Pasaribu, Evan Kurniawan Gianto, Giovana Tyas, Vinka Meliari, 

I Nyoman Surya Negara, Nabilla Martasujana, Stefany Sandradewi, Ida Ayu 

Komang Trisna Bulan, Ady Muhammad Hartono, Sunny Cheryline, dan 

Raisa Cecilia atas bantuan, semangat, dukungan, doa, dan kasih sayang yang 

diberikan kepada penulis. 

7. Orang tua yang penulis cintai dan sayangi, Afrinaldy dan Zuaidar, atas segala 

kasih sayang, doa yang tidak pernah putus, bimbingan, pengajaran, masukan, 

dan dukungan baik secara moral maupun materi yang selalu diberikan dan 

menyertai penulis tanpa henti. 

8. Kakak yang penulis cintai, Lusi Tanzia A dan Wella Susanti, atas segala doa, 

dukungan, dan semangat yang diberikan selalu kepada penulis. 

9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah 

membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

penyelesaian karya tulis ilmiah ini. 

 

     Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada 

semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada 

penulis. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dalam perkembangan 

Ilmu Kedokteran. 

       Bandung, Desember 2015 

 

  

           Penulis 

                Lia Oktarina A  

    




