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KATA PENGANTAR 

     Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya dalam 

pengerjaan karya tulis ilmiah ini, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan 

dengan baik dan lancar, serta karya tulis ilmiah yang berjudul “Perbedaan Fungsi 

Kognitif Lansia yang Tinggal di Keluarga dan yang Tinggal di Panti” dapat 

selesai degan cepat dan tepat pada waktunya. Karya tulis ilmiah ini sebagai salah 

satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) 

di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung.  

     Dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini tak jarang dijumpai adanya halangan 

maupun kesulitan, namun dengan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, 

akhirnya karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan, oleh karena itu, penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Dedeh Supantini, dr., Sp.S., MPd.Ked selaku pembimbing pertama dan Dr. 

Hana Ratnawati, dr., M.Kes selaku pembimbing kedua yang telah memberikan 

perhatian, waktu, tenaga, pikiran, dukungan, dan bantuan moral dalam 

penyelesaian karya tulis ilmiah ini. 

2. Cindra Paskaria, dr., MKM yang telah memberikan bantuan dalam 

penyelesaian karya tulis ilmiah ini. 

3. Kedua orang tua serta kakak-kakak saya untuk segenap doa, perhatian, 

dukungan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis 

ilmiah ini.  

4. Pengurus Wisma Manula DORKAS serta Bu Benyamin dan Bu Anggraeni 

yang telah membantu pengambilan data di Gereja Pandu dan sehingga karya 

tulis ilmiah ini dapat disesaikan. 

5. Teman-teman Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha : Vanny 

Febriana, Beatrice Athalia, Michelle Angel, Fransiska Yan Devina, Lauw 

Audry, Allisa Amelia dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan 

satu per satu atas perhatian, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan 

penulisan karya tulis ilmiah ini. 
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Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna. 

Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca agar kelak 

dapat dilakukan penelitian yang lebih baik. 

Akhir kata, penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang membutuhkan, baik para peneliti, pembaca, pihak fakultas, 

penulis sendiri, dan tentunya akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

kedokteran. 

 

 

Bandung,  September 2016 
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