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KATA PENGANTAR 

 

     Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya 

sehingga Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Gambaran Pemeriksaan HBsAg dan 

Anti-HIV pada Remaja Dengan atau Tanpa Faktor Risiko di SMA X Kota 

Cimahi” ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 

     Karya Tulis Ilmiah ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha 

Bandung. Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini tidak dapat selesai 

tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak selama proses 

penyusunan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 

rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Adrian Suhendra, dr., Sp.PK., M.Kes. sebagai dosen pembimbing utama 

yang dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan, dukungan, waktu, 

tenaga, dan pikiran selama proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. Roro Wahyudianingsih, dr., Sp.PA. sebagai dosen pembimbing pendamping 

yang dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan, dukungan, waktu, 

tenaga, dan pikiran selama proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

3. Siswa-siswi, guru, dan kepala sekolah SMA X Kota Cimahi yang telah 

meluangkan waktu dan bersedia untuk menjadi subjek penelitian Karya 

Tulis Ilmiah ini. 

4. Kedua orang tua dan keluarga besar penulis yang setia mendoakan, 

memberikan kasih sayang, motivasi, dan dukungan baik moral maupun 

materiil, serta tetap memiliki keyakinan bahwa studi penulis dapat 

diselesaikan. 

5. Latief, Pipit, Ibu Yuli, Kezia Walesasi, dan Pingkan Wewengkang yang 

telah membantu dalam proses pengambilan sampel, penyuntingan tulisan, 

serta memberikan semangat kepada penulis. 
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6. Angelina Desmonita, Hasianna Orfinez, dan Jeffri Wijaya yang berjuang 

bersama penulis untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah di periode yang 

sama. Terima kasih karena telah saling mengingatkan, bekerja sama, dan 

memberikan dukungan selama proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

7. Para sahabat penulis terutama Angelica Polii dan Andre Kaheja yang telah 

memberikan motivasi, semangat, dan keyakinan tanpa henti kepada penulis. 

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang secara langsung 

maupun tidak langsung ikut membantu dan mendukung penulis dalam 

penyusunan Karya Tulis Ilmiah. 

     Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan. 

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar dapat 

menjadi bahan pembelajaran bagi penulis. Akhir kata, semoga Karya Tulis Ilmiah 

ini bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 
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