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KATA PENGANTAR 

 

 

Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 

hanya atas kehendak dan tuntunan-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis 

Ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran 

di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

Segala kesulitan dan hambatan dalam penyelesaiannya penulis yakini adalah suatu 

cara dari Tuhan untuk membuat penulis memiliki sifat-sifat baik yang ada pada 

seorang Sarjana Kedokteran. Namun, hanya karena bantuan berbagai pihak, 

akhirnya Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan tepat waktu. Pada kesempatan 

ini penulis ingin mengungkapkan terima kasih kepada: 

1. Kedua orang tua penulis, Ibunda Frida Rustiani dan Ayah Tana Garendi, 

atas kasih sayang, doa, dukungan moril, materi, maupun spiritual serta 

keyakinan atas kemampuan penulis untuk terus melanjutkan 

pendidikannya. 

2. Dr. Meilinah Hidayat, dr. M. Kes., sebagai pembimbing pertama dan 

dosen wali atas perhatian dan kesabarannya dalam memberi nasihat dan 

saran mulai dari awal Pendidikan Dokter sampai saat ini, sehingga dengan 

bantuan beliau, penulis mampu menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dan 

menjalani pendidikannya dokternya. 

3. dr. Frecillia Regina, Sp. A., sebagai pembimbing pendamping yang telah 

bersedia meluangkan waktu, pikiran, nasihat, saran  dan  teladan untuk 

menjadi dokter yang disiplin dan profesional dalam menjalankan tugasnya. 

Tanpa bantuan beliau, Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan menjadi sebaik 

ini. 

4. Perawat, staf administrasi, seluruh karyawan RSIA Limijati dan Priangan 

Medical Center atas bantuannya dalam perijinan penelitian dan 

pengumpulan data penelitian Karya Tulis Ilmiah ini. 

5. Orangtua dari subjek penelitian yang telah bersedia bekerja sama dan 

meluangkan waktunya untuk mengisi food record selama 3 hari. 
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6. Keluarga besar penulis atas  saran, dukungan moril dan spiritual, serta 

berbagai keceriaan dalam waktu luang pengerjaan Karya Tulis Ilmiah ini. 

 

Akhir kata semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memenuhi maksud, tujuan 

serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu kedokteran. 

 

Bandung, Januari 2015 

 

 

      Kisyana Fiesa Katurangganing 


