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KATA PENGANTAR 

     Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas kasih 

dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis 

ilmiah yang berjudul “Gambaran Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di 

UPTD Puskesmas Rawat Inap Ciranjang Periode 01 Januari 2017 – 31 Desember 

2017”. Karya tulis ilmiah ini dibuat sebagai salah satu persyaratan akademik 

untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran 

Umum Universitas Kristen Maranatha. 

     Banyak hambatan dan kesulitan yang dijumpai oleh penulis dalam 

menyelesaikan penyusunan karya tulis ilmiah ini. Berkat dukungan dan bantuan 

atas berbagai pihak, penulis merasa terbantu secara moral dan spiritual. Pada 

kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Cindra Paskaria, dr., M.K.M., selaku pembimbing utama karya tulis ilmiah 

yang selalu memberikan bantuan serta meluangkan waktu, saran, dan 

pikiran selama penyusunan karya tulis ilmiah sehingga karya tulis dapat 

terselesaikan dengan baik. 

2. Larissa, dr., Sp.PK., M.M.R.S., selaku pembimbing kedua karya tulis 

ilmiah yang selalu memberikan bantuan serta meluangkan waktu, saran, 

dan pikiran selama penyusunan karya tulis ilmiah sehingga karya tulis 

dapat terselesaikan dengan baik. 

3. Elfira Firdaus, dr., selaku kepala UPTD Puskesmas Rawat Inap Ciranjang 

yang telah memberikan izin dan saran kepada penulis sehingga 

penyusunan karya tulis ini berjalan dengan lancar. 

4. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di lingkungan Fakultas Kedokteran 

Umum Universitas Kristen Maranatha atas dukungan dan bantuan kepada 

penulis sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terlaksanakan secara lancar. 

5. Kedua orang tua tercinta, Sudianto dan Ira Thowila serta seluruh keluarga 

yang selalu memberikan doa, dukungan, dan perhatian sehingga penulis 

dapat melaksanakan penyusunan karya tulis ilmiah ini secara lancar. 
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6. Teman – teman penulis, yang telah memberikan penulis dukungan serta 

doa sehingga penyusunan karya tulis ilmiah ini terlaksanakan dengan 

lancar. 

7. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu 

penyusunan karya tulis ilmiah sehingga karya tulis ilmiah dapat 

terselesaikan. 

     Penulis mengajukan permohonan maaf atas keterbatasan karya tulis ilmiah ini. 

Penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan penelitian terutama di bidang Kedokteran. 
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