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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat, rahmat, kasih 

karunia dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis 

Ilmiah ini dengan baik. 

Karya Tulis Ilmiah ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, 

Bandung.  

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis 

Ilmiah ini dari awal hingga akhir. Melalui kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Sijani Prahastuti, dr., M.Kes sebagai pembimbing utama yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian 

ini, yang juga telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan dukungan 

moril selama proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. Lusiana Darsono, dr., M.Kes sebagai pembimbing pendamping yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian 

ini, yang juga telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan dukungan 

moril selama proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

3. Khie Khiong, S.Si., S.Ked., M.Si., M.Pharm.Sc., Ph.D., PA(K) yang 

memberi wawasan penelitian dan selalu memotivasi serta meluangkan 

waktunya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. 

4. dr. Sijani, dr. Fentih, dan Ko Khie Khiong yang telah mengijinkan penulis 

ikut serta dalam pengerjaan proyek penelitian ini. 

5. Sri Utami Sugeng, dra., M.Kes., PA(K) dan Sylvia Soeng, dr., M.Kes., 

PA(K) yang telah meluangkan waktu menguji penulis saat sidang dan 

menyempurnakan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. 

6. Pak Wasto selaku karyawan Biologi atas bantuannya dalam menyediakan 

bahan-bahan yang diperlukan selama pengerjaan penelitian ini. 

7. Pak Deni Firmansyah, S.Si. selaku staf PPIK-FK UKM yang telah 

memberikan banyak bantuan dalam pelaksanaan penelitian ini. 
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8. Teman seperjuangan: Eunice Gunawan, Yuliana Devona Girsang yang 

selalu menjadi teman berbagi dalam suka dan duka selama penelitian. 

9. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan dan semangat : 

Monica Pontiana, Melissa Yunita Chandra, Ivan Selig Stianto, Alvita 

Ratnasari, Merysa Setyowati Sanjaya, Yunita Indah Dewi.  

10. Keluarga penulis, Eddy Santoso (papa), Jenny Philantrofa (mama), Widdy 

Kurniawan Santoso (koko), terima kasih untuk segala doa, kasih sayang, 

perhatian baik materi, moril, dan spiritual yang diberikan kepada penulis. 

11. Dan semua yang ikut membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. Semoga Tuhan membalas setiap kebaikan yang telah diberikan 

kepada Penulis. 

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini memiliki banyak kekurangan 

dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan 

saran dan kritik yang membangun dari para pembaca. 

Akhir kata, penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu kedokteran di kemudian hari. 

 

 

Bandung, Desember 2011 

 

 

  

Penulis  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  


