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KATA PENGANTAR 

 

     Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan berkat-Nya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan. Karya 

tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar 

Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. 

     Dalam karya tulis ilmiah ini penulis membahas mengenai gambaran demografi 

dan pengetahuan tentang Diabetes Mellitus khususnya pada tenaga edukatif tetap di 

Universitas Kristen Maranatha. Tema ini dipilih karena penulis ingin mengetahui 

bagaimana tingkat pengetahuan pengajar mengenai Diabetes Mellitus. 

     Atas terselesaikannya karya tulis ilmiah ini, penulis menerima banyak bantuan 

dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima 

kasih sebanyak-banyaknya kepada: 

1. Dr. dr. Felix Kasim, M.Kes. selaku dosen pembimbing utama yang telah 

berkenan untuk membimbing sampai penyusunan karya tulis ilmiah ini dapat 

terselesaikan. 

2. dr. H. Edwin Setiabudhi SpPD, KKV, FINASIM selaku dosen pembimbing 

pendamping yang telah berkenan untuk membimbing sampai penyusunan 

karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan.  

3. Dekan setiap fakultas di Universitas Kristen Maranatha yang telah 

memberikan ijin sehingga saya dapat melakukan penelitian terhadap staf 

pengajar di masing-masing fakultas tersebut. Para pengajar di masing-masing 

fakultas yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. Staf TU 

setiap fakultas yang membantu penyebaran dan pengumpulan kuisioner. Ibu 

Arie, Ibu Lily, Bapak Deni yang telah membantu sehingga karya tulis ini 

dapat terselesaikan dan sidang dapat dilaksanakan. 

4. Orangtua, Eddy Setiawan dan Selvi Anggraini, serta kakak-kakak, Lia 

Anggraini dan Ivan Setiawan sebagai keluarga yang terus mendukung dan 

memberikan doa kepada penulis. 
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5. Keluarga SK, Lidya Krisnawati Sijabat, Winny Oktaviani D Sihotang, Brigitta 

Widhayu Wiradi, Maria Linawati Sihotang, Putri Sion Ginting, Selfa Malino, 

Kiky Fitria, Truely Panca Sitorus dan Faradilla Savitri Prasetyawati, yang 

telah memberi bantuan, dukungan, celaan, dan dorongan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

6. Suciana Ajrina Suyanto, Kevin Yonathan, Anita Budiono, Edwin Nirwana, 

Triadi Arif, Padre Pio Ragil, Rinaldy Alexander, Indra Wijaya, Indra Bayu, 

Adi Widana, Yehezkiel P. Matasak, Yohanes Bimo, Paula Regina Esti 

Widiarti, Marsha Ruthy Darmawan, keluarga El Vagus dan masih banyak lagi 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu, memberi 

dorongan, semangat, mengingatkan serta menemani dalam penulisan karya 

tulis ilmiah ini. 

7. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis. 

     Karya tulis ilmiah ini masih belum sempurna, penulis dengan lapang dada 

bersedia menerima saran dan masukkannya untuk menyempurnakan karya tulis 

ilmiah ini. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membacanya. 

 

Bandung, 2 Februari 2014 
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