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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim. 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas 

rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan 

Karakteristik Pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan Dengue Syok 

Sindrom (DSS) pada Anak (Studi Observasi di Bagian Anak Rumah Sakit 

Al-Islam Periode 2014)” sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana 

kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung.  

 Dalam menyusun skripsi penulis didukung dan mendapatkan bimbingan 

dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada 

Prof. DR. Herri Sastramihardja, dr., Sp.FK (K) Dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Bandung periode 2004-2012 dan kepada Prof. Dr. Hj. Ieva B. 

Akbar, dr., AIF selaku dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. 

Terima kasih kepada Fajar A. Y, dr., M.Epid selaku Ketua Tim Skripsi yang telah 

bekerja keras selama ini dalam terlaksananya seluruh kegiatan penyusunan 

skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Siti Annisa Devi Trusda, dr., 

M.Kes, selaku dosen wali sekaligus pembimbing I, Lelly Yuniarti, S.Si., M.Kes 

selaku pembimbing II atas segala waktu, ilmu, nasihat, arahan, kritik, saran, 

semangat dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 Terima kasih penulis sampaikan untuk Mama tercinta Dra. Neni Rohyani 

untuk seluruh doa tiada henti, kasih sayang tanpa batas, semangat dan dorongan 

yang selalu menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk terus melanjutkan cita-

cita. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Papa terhebat, Drs. 
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Kardiawarman Ph.D atas nasihat, semangat, harapan, pengalaman hidup dan 

semua bentuk dukungan baik moral ataupun material yang selalu membuat 

penulis tidak ingin berhenti untuk terus maju, juga kakak tersayang, Miradyani, 

dr, M. Rizki Dwi Kane, dr, dan juga adik tersayang Deyane Maulin Azzahra atas 

semua doa, semangat, dan cerita yang selalu memotivasi penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

 Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rashif Yali Anbia untuk segala 

kebersamaan, semangat, motivasi, dan dukungan selama penyusunan skripsi ini. 

Terima kasih kepada sahabat-sahabat tercinta, Niken, Ama, Gita, Sherly, Budi, 

Caca, Ojan, dan seluruh teman-teman Fakultas Kedokteran Unisba angkatan 2011 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas doa, dukungan, dan semangat bagi 

penulis. 

 Ucapan terima kasih kepada Ibu Rahayu, Pak Jajang, karyawan bagian 

rekam medik dan seluruh staff Rumah Sakit Al-Islam Bandung  yang telah 

membantu dalam pengumpulan data serta seluruh pihak terkait dalam 

penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih. 

 Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari 

kesalahan dan kekurangan. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik 

membangun untuk perbaikan di waktu yang akan datang. Semoga karya tulis ini 

dapat memberikan manfaat kepada siapapun yang membacanya. 

Bandung, 20 Juli 2015 
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