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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis akhirnya dapat 

menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini merupakan prasyarat agar dapat 

dinyatakan lulus sebagai Sarjana Kedokteran. Selama proses pendidikan mulai 

dari awal hingga akhir, banyak sekali pengalaman yang didapatkan oleh penulis 

untuk berkarir sebagai dokter di kemudian hari. 

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mengalami keterbatasan dalam  

mengerjakan penelitian. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih 

kepada beberapa pihak yang telah mendukung keberhasilan penyusunan skripsi 

ini. 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada: 

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan bimbingan yang telah  

diberikan dalam proses penyelesaian penulisan ini 

2. Kepada kedua orang tua saya, Tantiono dan Tjhie Lie Tjien, atas segala 

dukungan yang telah diberikan kepada saya baik moril maupun materil. 

3. Keluarga besar saya dan adik saya, Abel Kusuma Tandi, atas semua 

dukungan yang telah diberikan 

4. Dr. dr. Meilani Kumala, M.S., Sp. GK (K) selaku Dekan Fakultas   

Kedokteran Universitas Tarumanagara 

    5. dr. Samuel Halim, Sp. PD selaku pembimbing skripsi saya, terutama 

karena telah dengan sabar dan telaten membimbing saya selama 

penulisan proposal dan skripsi ini 

    6. dr. Susy Olivia Lontoh, M.Biomed selaku penguji pada sidang skripsi 

saya, saya mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan yang telah 

diberikan 

    7. dr. Wiyarni Pambudi, Sp. A, IBCLC selaku ketua sidang dan 

pembimbing akademik saya, terutama karena telah mendampingi saya 

dalam hal akademik dan telah memberikan masukan-masukan selama 

sidang 

 8. Sahabat-sahabat saya (Ario Lukas, Esteven Tanu, Ricky Andhika) atas 

semua dukungan yang telah diberikan 
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9. Teman-teman satu bimbingan saya (Jennifer Nanda, Denise Elycia, 

Derwin Cahyadi, Sheren Regina, Giovanni Hanjaya, Claudia)atas 

dukungan selama proses penulisan proposal dan skripsi ini 

 10. Teman-teman seperjuangan di FK Universitas Tarumanagara angkatan 

2015 dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per 

satu  

 

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa 

manfaat bagi pengembangan ilmu. 

Jakarta, 4 Juli 2018 
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