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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan 

penyertaan-Nya yang Ia berikan sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan 

dengan baik dan tepat pada waktunya. 

Karya tulis ilmiah ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik 

untuk mencapai gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

Bantuan, dorongan, dan dukungan baik secara moril dan materiil telah 

membantu saya dalam mengerjakan karya tulis ilmiah ini sehingga dapat saya 

kerjakan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak 

terima kasih kepada: 

1. Yang terhormat Dr. Sugiarto Puradisastra, dr., M.Kes selaku 

pembimbing utama. Atas bimbingan, tenaga, pikiran, dan waktu 

dalam membimbing KTI ini sehingga dapat selesai pada waktunya. 

2. Yang terhormat Ibu Endang Evacuasiany dra.,Apt.,MS.,AFK., selaku 

pembimbing pendamping. Yang telah menyediakan waktu dan 

masukan-masukan yang bermanfaat untuk pembuatan KTI ini. 

3. Tim Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha-

RS. Immanuel Bandung, yang telah bersedia menyetujui penelitian 

ini. 

4. Sahabat-sahabat tercinta, Novianti, Claudia, Rahel, Dwi, Eric, dan 

Judith yang telah banyak membantu memberikan saran dan bantuan. 

5. Mira, Niken, dan Giovanni, atas doa dan semangat yang terus 

diberikan. 

6. Teman-teman angkatan 2011 atas bantuan, saran, dan semangat yang 

diberikan. 

7. Mama dan papa tersayang, terima kasih atas doa yang tak pernah 

putus, dan dukungannya baik moril maupun materiil, serta 

perhatiannya yang senantiasa tercurah. 
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8. Keluarga besar, opa, oma yang tidak henti-hentinya selalu 

memberikan semangat. 

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan membalas kebaikan yang telah 

diberikan. 

Akhir kata, semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat membantu dan berguna 

bagi yang membutuhkan. 

 

      

          

       Bandung,Oktober 2014 
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