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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih 

setia-Nya, karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya dengan 

baik dan lancar. Karya tulis ilmiah yang berjudul “Gambaran Pap Smear 

Abnormal di Rumah Sakit Immanuel Bandung Periode Januari 2013 – Desember 

2015” ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Kedokteran di 

Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha (FK UKM) dan merupakan 

suatu pengalaman berharga bagi saya. Dari penulisan karya tulis ilmiah ini, saya 

banyak belajar dan mendapatkan berbagai macam pengalaman tak terlupakan. 

Begitu banyak berkat dari Tuhan yang saya rasakan selama proses penyelesaian 

tugas akhir ini sehingga penyusunannya dilancarkan. 

Saya menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini tidak dapat terselesaikan tanpa 

bantuan, bimbingan, semangat, perhatian, dan kasih sayang yang telah diberikan 

oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa 

hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Yang terhormat Roro Wahyudianingsih, dr., Sp.PA., selaku dosen 

pembimbing pertama yang selalu bersedia meluangkan waktu serta banyak 

memberikan dorongan, semangat, masukan, dan dukungan kepada saya 

hingga akhir penulisan karya tulis ilmiah ini. Terima kasih atas ilmu yang 

sudah diberikan kepada saya. 

2. Yang terhormat July Ivone, dr., MKK., MPd.Ked., selaku dosen pembimbing 

kedua yang juga telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan 

memberikan masukan, semangat, pendapat, serta dukungan kepada saya. 

Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan kepada saya. 

3. Bagian Pendidikan dan Penelitian, bagian Rekam Medis serta bagian 

Laboratorium Patologi Anatomi Rumah Sakit Immanuel terutama dr. Dhea, 

Sp.PA, Bu Mike, Bu Nunik, Bu Lidya, Bu Maya, Bu Sali, dan pihak-pihak 

lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih sudah mau 

bekerja sama dan membantu saya guna pengambilan data. Tak lupa juga saya 

berterima kasih kepada Bu Arie dan Pak Deni. 
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4. Papi Saroso Wiyono, Mami Ninik Hermawaty Sulaiman, adik Ignatius 

Renaldo Gani Wijaya & Ignazio Arlendo Gani Wijaya atas doa, dukungan 

moral dan material serta perhatiannya kepada saya. Terima kasih selalu 

mengingatkan saya untuk percaya diri dan yakin kepada rencana Tuhan. 

5. Vica Christia, Alfonsa, Kevin Samuel, Stefanie Djoenneady, Utin Dewi, Doni 

Surya, Jessica yang selalu ada dan memberikan bantuan, pendapat, dukungan 

dan perhatian bagi saya. Tak lupa saya juga berterima kasih kepada Brigita 

Dian serta teman-teman Jogja-Soloers yaitu Mellyta, Arifani, Yohana, dan 

Cha-cha. Saya sangat berterima kasih atas perhatian dan dukungan yang 

selalu diberikan.  

6. Keluarga besar Komunitas Sel Katolik Fakultas Kedokteran (KSKa FK) 

terutama Dina dan Marcella, teman-teman Executive Board (EB) AMSA-

MCU 2014/2015, keluarga Antidote khususnya Vano, Michele Angel, dan 

teman-teman satu bimbingan; semua teman-teman FK UKM yang selalu 

memberi perhatian dan semangat pada penulis sampai akhir. 

7. Simoendjo terutama Erlin Sanjaya yang selalu memberikan dukungan dan 

semangat saat saya mengalami kesulitan dan Ersalina Tresnawati yang 

bersedia membantu dan menemani saya. Terima kasih kalian sudah selalu 

mengingatkan untuk terus menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dan 

memberikan perhatian yang luar biasa bagi saya. 

8. Pihak-pihak lain yang telah memberi bantuan dan semangat kepada saya 

dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. 

 Akhir kata, saya berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan 

menambah pengetahuan bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini. Kiranya Tuhan 

Yesus senantiasa memberkati kita semua. 
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