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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 “Profil Karakteristik Karsinoma Nasofaring di 

Rumah Sakit Immanuel Bandung Periode 1 Januari 2012–31 Desember 2016” 

     Karya tulis ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

kelulusan program studi S1 dan gelar Sarjana Kedokteran (SKed.) 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. Sri Nadya Saanin, dr., M.Kes., selaku pembimbing pertama yang selalu 

bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, serta dengan sabar telah 

membimbing, memberi dukungan, perhatian, saran, nasihat, solusi 

permasalahan, dan bantuan ilmu pengetahuan kepada penulis selama 

penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

2. Pramusinto Adhy, dr., SpTHT-KL., M.Kes., selaku pembimbing kedua yang 

selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, serta dengan sabar 

telah membimbing, memberi dukungan, perhatian, saran, nasihat, solusi 

permasalahan, dan bantuan ilmu pengetahuan kepada penulis selama 

penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

3. Keluarga tercinta, terkasih, dan tersayang, Mohamad Indra Sapta, Rina 

Rachmini, Rafida Naura, Razani Nashira yang telah membesarkan, merawat 

dan mendidik sehingga penulis dapat menjadi seperti ini, dan juga senantiasa 

mendoakan, memberi perhatian, kesabaran, dukungan, serta dorongan moril 

maupun materil untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan karya tulis 

ilmiah ini. 

4. Sahabat-sahabat penulis, Feisal Ramadhan, Nadhifa Ayurizki Ilmania, Fauzie 

Ilhamsyah Megantara, Ruth Bethania, Asyiffa Huzaini, Putrianti Aldiana, 
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Joan Alexandra Tampi, Dwinan Rahmandi, Muhammad Khoirul Umam, dan 

Ardeliana Rizkita yang selalu meramaikan hari-hari saat suka dan duka, serta 

memberikan semangat, dukungan, dan motivasi kepada penulis dalam 

penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

5. 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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