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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat, kasih karunia, 

dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan usulan 

penelitian 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 pembuatan 

usulan penelitian ini dari awal hingga akhir, oleh karena itu penulis ingin 

menyampaikan rasa terima kasih kepada : 

1. Yang terhormat Lusiana Darsono, dr., M.Kes selaku dekan Fakultas 

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung atas kesempatan yang 

diberikan kepada penulis untuk mengikuti program Sarjana Kedokteran. 

2. Yang terhormat Sijani Prahastuti, dr., M.Kes selaku pembimbing utama 

yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan memberikan dukungan 

moril selama penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

3. Yang terhormat Prof. DR. Susy Tjahjani, dr., M.Kes selaku pembimbing 

kedua yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan memberikan 

dukungan moril selama penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

4. Yang terhormat dr. Rita Tjokropranoto, M.Sc selaku penguji pertama yang 

telah memberikan saran-saran untuk penulisan karya tulis ilmiah ini. 

5. Yang terhormat dr. Penny Setyawati Martioso, SpPK, M.Kes selaku 

penguji kedua yang telah memberikan saran-saran untuk penulisan karya 

tulis ilmiah ini. 

6. Kepada keluarga penulis, yang telah memberikan saran, bantuan moril dan 

materiil selama penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

7. Teman-teman terdekat : Rizka, Andrew, Fatrika, Suci, Intan, Erni, Teh 

Entin, Ivanna, Defri, serta Ginda, yang telah memberikan banyak 

masukan-masukan selama penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

8. Pak Nana, atas bantuannya dalam pelaksanaan penelitian ini. 
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9. Teman-teman fakultas kedokteran angkatan 2008 yang sudah memberikan 

banyak masukan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

10. Dan semua yang turut 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 masih banyak kekurangan dan 

jauh dari sempurna, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik 

yang membangun dari para pembaca.  

Akhir kata, penulis berharap usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu kedokteran di kemudian hari.  

 

Bandung, Desember 2011 

 

 

Penulis  

 

 

 

 

 


