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KATA PENGANTAR 

     Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penelitian dan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini dapat 

terselesaikan tepat pada waktunya. 

 Karya Tulis Ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kedokteran Maranatha. 

 Pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa 

bantuan dari berbagai pihak, baik moral maupun material, baik langsung maupun 

tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Winsa Husin, dr., M.Sc., M.Kes., PA(K) selaku pembimbing utama 

dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. Terima kasih atas bimbingan, 

perhatian, kesabaran, saran, dukungan, dan bersedia meluangkan waktu, 

tenaga, pikiran untuk membantu selama pembuatan Karya Tulis Ilmiah 

ini. 

2. Cindra Paskaria, dr., M.K.M. selaku pembimbing pendamping, yang 

telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikirannya serta 

memberikan bantuan bimbingan, saran, moral, dan dukungan untuk 

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.  

3. Seluruh responden yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian 

yang tidak bisa disebutkan satu per satu. 

4. Papa Hendro Purnomo dan Mama Nathalia Suharti tercinta, terima kasih 

atas kasih sayang, segenap bantuan, perhatian, doa, dan dukungan 

kepada penulis untuk menyusun KTI ini. 

5. Grace Puspasari, dr., M.Gizi. sebagai dosen wali selama saya berkuliah 

dan telah meluangkan banyak waktu, serta memberikan bantuan 

bimbingan, saran, moral, dan dukungan untuk menyelesaikan Karya 

Tulis Ilmiah ini. 

6. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang saling membantu dalam 

proses penelitian:  Jejes,Vio, Grup Yolo dan Hsh Family yang telah 

banyak memberi banyak bantuan, dukungan, saran serta doa. 



 

 

7. Mami AKBP dr Indrawati serta Shirley dan Brenda selaku adik kandung 

penulis yang selalu memberi dukungan dan masukkan dalam pembuatan 

karya tulis ini.  

8. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang 

telah memberi semangat, doa, serta bantuan kepada penulis dalam 

pelaksanaan dan penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.   

Penulis juga ingin berterima kasih kepada pembaca sekalian yang bersedia 

membaca Karya Tulis Ilmiah ini. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan 

menambah pengetahuan serta pengembangan penelitian. Penulis secara terbuka 

menerima saran serta kritikan akan karya tulis ini. 
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