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KATA PENGANTAR 

     Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, karunia dan 

anugerah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu 

Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Infeksi Gonore 

pada Klinik X Bandung” 

     Karya Tulis Ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan 

program studi S1 dan gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha. 

     Selama proses pengerjaan Karya Tulis Ilmiah ini penulis banyak menjumpai 

hambatan dan kesulitan, tetapi dengan bantuan berbagai pihak pada akhirnya Karya 

Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik, oleh karena itu penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Cindra Paskaria dr., M.K.M selaku pembimbing pertama yang sudah bersedia 

memberikan waktu, tenaga, dan pikiran, serta telah memberikan dukungan, 

saran, arahan, nasihat, dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama 

penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. Prawindra Irawan dr., Sp.KK., M.Kes selaku pembimbing kedua yang sudah 

bersedia memberikan waktu, tenaga, dan pikiran, serta telah memberikan 

dukungan, saran, arahan, nasihat, dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama 

penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

3. Orang tua tercinta dan tersayang, Hilman Ahmad Sobri dan Deasy Kania Dewi, 

yang telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang, nasihat, serta dorongan 

moril maupun materil, juga adik tercinta, Neizka Asri Ayasha yang telah 

memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penelitian dan 

penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

4. Sahabat-sahabat penulis, rekan seperjuangan, Muhammad Khoirul Umam, 

Raisa Nabila, Fauzie Ilhamsyah Megantara, Joan Alexandra Tampi, Ruth 

Bethania, Putrianti Aldiana, Asyiffa Huzaini, Dwinan Rahmandi,  dan 

Ardeliana Rizkita, yang telah menemani di saat suka dan duka, memberikan 

semangat, serta saran kepada penulis dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 
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5. Sahabat-sahabat penulis semasa SMA, Nahla Nur Ardhiani, Ratih Ananda 

Putri, dan Hasya Nafilah Putri yang senantiasa memberikan dukungan moril, 

semangat, saran, motivasi, serta nasihat kepada penulis dalam penyusunan 

Karya Tulis Ilmiah ini. 

6. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara 

langsung maupun tidak langsung turut memberikan dorongan dan semangat 

maupun bantuan kepada penulis dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah. 

 

     Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih belum sempurna. Oleh 

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari setiap 

pembaca sehingga Karya Tulis ini dapat berguna dan bermanfaat serta menambah 

wawasan bagi setiap pembacanya. 
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