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KATA PENGANTAR 

 

     Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karunia, 

kesehatan, kekuatan, kemudahan dan limpahan rahmat serta hidayahnya seningga 

penulis dapa menyelesaikam penelitian Karya Tulis Ilmiah ini yang merupakan salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran (S. Ked) di Fakultas 

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. 

     Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna dan masih 

terdapat kekurangan. Segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima 

dengan hati yang terbuka sebagai bahan perbaikan dan untuk menambah wawasan 

penulis di masa yang akan datang. 

     Keberhasilan penyelesaian penelitian sampai dengan tersusunnya Karya Tulis 

Ilmiah ini merupakan kontribusi banyak pihak yang berada di sekitar Penulis, maka 

disampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Stella Tinia.,dr.,M.Kes.,IBCLC selaku pembimbing utama atas kesediaannya 

meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam memberikan bimbingan, masukan dan 

arah dengan penuh kesabaran dan dukungan yang diberikan kepada Penulis dari 

awal hingga akhir pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. Rizna Tyrani.,dr.,M.Kes selaku pembimbing pendamping, yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, maupun pikiran untuk memberikan bimbigan, 

tuntunan, dan dengan penuh kesabaran memberikan dorongan kepada penulis 

dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

3. Para subjek penelitian yang telah sukarela meluangkan waktu nya dan tempat 

membantu dalam penelitian Karya Tulis Ilmiah ini. 

4. Kedua orang tua, Bapak H. Uus Usmana S.kep dan Ibu Hj E Yeni Komalawati 

Amkeb terima kasih tak terhingga atas doa, pengertian, pengorbanan dan waktunya. 

5. Kedua adik penulis Fikrillah Abdul Azis dan Shafa nurfadillah atas doa, dukungan 

dan pengertiannya. 

6. M. Arfy Adhaditia Sasmita yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat 

dalam mengerjakan Karya Tulis Ilmiah ini. 
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7. Sahabat-sahabat penulis Almyrra Fajrina, Delby Laraswati, Firina Adelya, Hany 

Anneke, Indah Kusumawardani, Jovita Gadis, Luqyani Trilandini, Maesa 

Ranggawati, Margaret Yosephine, Nila Permata, Raden Naysha, Priskila Dewi, 

Stella Victoria, Agnia Nursyifa, Arin Ulfah yang selalu memberi dukungan, 

semangat, doa dan informasi mengenai penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. 

8. Dian marbun yang telah membantu dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini. 

9. Teman-teman Emergency 2012, terima kasih atas dukungan, doa dan selalu peduli 

atas perkembangan Karya Tulis Ilmiah ini. 

10. Semua pihak yang telah membantu selama proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah 

ini dan tidak bias disebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas 

dukungannya. 

 

Akhir kata, penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi 

pembaca dan bagi pengembangan ilmu kedokteran di kemudian hari.  

 

 

Bandung 2015 

Penulis, 

 

 

(Nurul Habibah Usmana)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1210232_Cover1
	1210232_Cover2
	1210232_Cover3
	1210232_Cover4

