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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, 

rahmat, dan karunia-Nya karya tulis ilmiah dengan judul “Pengaruh Stres Akademik 

Terhadap Status Asupan Nutrisi Pada Hasil Performance Student Oral Case Analysis 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha Bandung” dapat 

terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.  

 Dalam dunia pendidikan, stres merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi perilaku, aktivitas, dan kesehatan mahasiswa. Karya tulis ilmiah ini 

disusun untuk memberi ilmu, pengetahuan serta wawasan terhadap masyarakat, 

terutama mahasiswa mengenai pengaruh stres yang dapat mempengaruhi aktivitas, 

termasuk performance yang diberikan saat menjalani ujian. 

 Penyusunan karya tulis ilmiah merupakah salah satu syarat yang harus dipenuhi 

untuk mencapai gelar Sarjana Kedokteran Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 

Kristen Maranatha Bandung. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak 

terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan karya tulis ilmiah 

ini, baik berupada dorongan moril maupun materil. Oleh karena itu penulis 

mengucapkan terima kasih kepada:  

1.  Winny Suwindere, drg., MS dan Meilani Rohinsa, M.Psi., Psikolog sebagai 

pembimbing pertama dan kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, 

tenaga, dan pikirannya dalam memberikan arahan dan bimbingan selama 
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tenaga, dan pikirannya dalam memberikan arahan dan bimbingan selama 

penulisan karya tulis ilmiah ini. 

2. Grace Monica, drg., M.KM, Cakrangadinata, M.Psi., Psikolog., Gianti 

Gunawan M.Psi., Psikolog Selaku dosen penguji pertama, kedua, dan 

pengganti penguji dosen kedua atas saran-saran yang diberikan. 

3. Kedua orangtua tercinta yang selama ini telah memberikan kasih dukungan 

kasih sayang, doa, moral, dan material yang tulus kepada penulis. 

4. Kakak yang telah memberikan dukungan doa dan semangat kepada penulis. 

5. Bapak Edi Supriyadi yang telah memberikan dukungan serta membantu 

dengan tulus tanpa pamrih selama penyusunan karya tulis ilmiah kepada 

penulis. 

6. Ka Sabian Sumaji, dan ka Ni Putu Emilly yang telah membantu, memberi 

semangat, dan membagi pengalaman kepada penulis . 

7. Rekan – rekan (Suci Anisa A.Md. Gz, Dessy Qorina A.Md. Gz,  Yuani 

Anggelina A.Md. Gz, Sagung Syah A.Md.Gz) yang telah memberikan 

bantuan, bimbingan, dan arahan selama proses penelitian berlangsung. 

8. Rekan - rekan sejawat dan seperjuangan ‘Exodontist 2015’ yang selalu 

memberi semangat dan doa satu sama lain dari awal  hingga akhir masa pre-

klinik dan semoga seterusnya. 

9. Sahabat (Anggreini Indah, Ayu Meilani, Salma Liska, Rery Yuliani, 

Ramdhan Pratama, Adella Yutikawati, Gilang Fauzan, Nalaria Prakusya,  



viii 
 

 
 

2. Egya Surabina) yang telah memberi semangat dan selalu setia untuk 

membantu dengan tulus. 

3. Kepada berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah 

membantu dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. 

Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna, oleh  

karena itu dengan kerendahan hati, mohon maaf apabila karya tulis ilmiah ini masih 

banyak kekurangan. Akhir kata, semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi 

mahasiswa kedokteran gigi, dunia kesehatan, serta masyrakat. Terimakasih. 

 

 

                   Bandung, April 2019 
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