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KATA PENGANTAR 

 

          Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia, anugerah, 

dan bimbingan-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah 

ini. 

          Karya Tulis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, 

Bandung. 

          Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai 

pihak, dan kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Winsa Husin ,dr.,M.Sc, M.Kes , selaku dosen pembimbing utama dan L. 

K. Liana ,dr.,SpPA, M.Kes , selaku pembimbing kedua yang telah banyak 

meluangkan waktu, memberi saran dan kritik serta melakukan koreksi, 

perkenankanlah saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya untuk kesabaran dan ketekunan membimbing penulis 

dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. Kepada seluruh Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Maranatha yang telah 

memberikan bimbingan selama penulis menempuh masa pendidikan saya 

ucapkan terima kasih 

3. Ibunda Fia Primawaty dan ayahanda Dudut Urip Prasetyo tercinta, yang 

telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang serta 

memberikan dorongan dan semangat selama menjalani pendidikan, saya 

sampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga juga adikku Faddhila 

Prasastya Khansa yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan 

baik dalam menjalani pendidikan maupun kehidupan sehari-hari, saya 

ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya. 

4. Stefi Berlian Soefviana yang memberikan motivasi dan mendukung dalam 

pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. 

5. Ibu Hendri Astuti yang selalu memberikan dukungan dan semangat 
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6. Sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan 

semangat. 

7. Semua pihak yang telah membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu 

persatu pada Karya Tulis Ilmiah ini. 

          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 Ini dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu kedokteran di kemudian hari. 
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