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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus atas segala kasih dan penyertaan-Nya 

yang Ia berikan sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik dan 

tepat pada waktunya. 

Karya tulis ilmiah ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk 

mencapai gelar Sarjana Kedokteran ( S.Ked ) di Fakultas Kedokteran Universitas 

Kristen Maranatha Bandung. 

Penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan dari 

banyak pihak baik secara moril maupun materiil dari awal hingga akhir. Oleh 

karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Freddy Tumewu Andries, dr., M.S selaku dosen pembimbing utama yang 

telah menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing dan 

memberi solusi dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini. 

2. Rita Tjokropranoto, dr., MSc selaku dosen pembimbing pendamping atas 

waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing dari awal hingga akhir 

proses pembuatan karya tulis ilmiah ini. 

3. Sri Nadya Saanin, dr., MKes selaku dosen penguji utama yang telah 

menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya dalam pembuatan karya tulis 

ilmiah ini. 

4. Sylvia Soeng, dr., MKes., PA(K) selaku dosen penguji pendamping yang telah 

menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya dalam pembuatan karya tulis 

ilmiah ini. 

5. Khie Khiong., SSi., SKed., Msi., M.Pharm.Sc., Ph.D., PA(K) selaku 

koordinator sidang yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya 

dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini. 

 

6. Azalia, Buntoro, Richo, Prayudo, Jhony, Eko yang telah bersedia membantu 

penelitian. 
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7. Keluarga tercinta, papa Ir. Djarot Gunadi, mama Eunike, Yosia, dan Christina 

atas dukungan moril, materil, beserta segala doa, perhatian, kesabaran, dan 

kasih sayangnya yang diberikan kepada Penulis dalam melewati rintangan 

selama proses penelitian dan penyusunan hingga terwujudnya karya tulis 

ilmiah ini. 

8. Semua pihak yang ikut membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan membalas kebaikan yang telah 

diberikan.  

 

Akhir kata, semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, dunia kesehatan, dan 

masyarakat di kemudian hari. 

 

 

Bandung, 1 Desember 2011 

 

 

 

          Ezra Endria Gunadi 

 


