
HUBUNGAN ADIPOSITY REBOUND  

DENGAN OBESITAS PADA USIA DEWASA 

 

KARYA TULIS ILMIAH 

 

Karya Tulis ini Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran 

 

AMELIA SAMANTHA 

0010017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 

BANDUNG 

2006 

 



 

vi 

PRAKATA 

Dengan segala hormat, 

Ijinkanlah penulis menyampaikan sepatah dua patah kata kepada sidang 

pembaca. Pertama-tama, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, 

penulis memanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus beribu-ribu puji dan syukur, 

karena berkat bimbingan, kasih dan anugerahNya yang tak terhingga, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini tepat 

pada waktunya, sebuah Karya Tulis Ilmiah yang diberi judul: 

HUBUNGAN ADIPOSITY REBOUND DENGAN  

OBESITAS PADA USIA DEWASA 

Karya Tulis Ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh  gelar 

Sarjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha, Bandung. 

Berbagai dan kesulitan penulis temui selama melakukan penelitian dan 

penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, dan kesemuanya itu tidak akan dapat penulis 

atasi tanpa bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak 

langsung, baik dari segi fisik maupun mental. Oleh karena itu, pada kesempatan 

yang berbahagia ini, ijinkan penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

• Indra Sjarief Sugianli, dr, M. Kes, A.I.F, selaku pembimbing utama, terima 

kasih atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama ini. 

• Bagian Ilmu Faal, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk 

menggunakan laboratotium Ilmu Faal. 

• H. Tisna Sukarna, dr, SpA, MBA selaku dosen penguji, terima kasih telah 

meluangkan waktu dan bersedia untuk menguji Karya Tulis Ilmiah ini. 

• Surja Tanurahardja, dr, MPH, DTMH selaku dosen penguji, terima kasih telah 

meluangkan waktu dan bersedia untuk menguji Karya Tulis Ilmiah ini. 

• Felix Kasim, dr, M.Kes, terima kasih atas bantuannya untuk menentukan 

sampel pada penelitian dalam Karya Tulis Ilmiah ini. 

• Pinandojo D, Drs, dr, A.I.F, terima kasih atas perhatian dan kebaikannya. 
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• Haryadi, dr, terima kasih telah memberikan gambar untuk pembuatan 

PowerPoint. 

• Terima kasih kepada segenap responden yang telah bersedia membantu 

penulis dalam melengkapi data penelitian ini. 

• Kedua orang tua penulis, terima kasih atas segala doa, perhatian, nasihat, 

kesabaran dan kasih sayangnya. 

• Indra dan Elsa, terima kasih atas doa, perhatian dan kasih sayangnya. 

• Seseorang yang sangat penulis sayangi, terima kasih atas segala kebaikannya 

juga doa, kasih sayang, perhatian dan dukungannya. 

• Citra, terima kasih atas segala bantuan dan kesabarannya. 

• Kak Gede, terima kasih atas bantuan dukungan yang telah diberikan sehingga 

penulis dapat melanjutkan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini hingga selesai. 

• Dewi, terima kasih atas doa, dukungan dan bantuan Bahasa Inggrisnya. 

• Fenny, Lulu, Jovy, Vania, Angga dan Sammy, yang membantu dan 

mendampingi penulis selama melakukan penulisaan Karya Tulis Ilmiah ini.  

• Semua pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan Karya Tulis 

Ilmiah ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Akhir kata, jika terdapat kesalahan baik dalam sikap, tingkah laku, perbuatan 

dan kata-kata selama pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini, maka dengan segala 

kerendahan hati, penulis mohon maaf kepada semua pihak. Harapan penulis, 

semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat berguna bagi semua pihak yang 

membutuhkannya. 

 

 

Bandung, 2 Januari 2006  

Penulis, 

 

 

 

(Amelia Samantha) 


