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KATA PENGANTAR 

 

 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk 

melengkapi persyaratan akademik menyelesaikan Program Studi Sarjana Kedokteran 

(S. Ked) di Universitas Islam Bandung. 

Skripsi ini dapat disusun dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, 

oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada: Prof. Dr. Ieva B Akbar, dr., AIF., sebagai dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Bandung; Eka Nurhayati, dr. MKM. sebagai pembimbing utama 

yang telah meluangkan waktu, membimbing, dan memberikan pengarahan selama 

proses penulisan skripsi ini; Yudi Feriandi, dr sebagai pembimbing pendamping yang 

selalu memberikan bimbingan, pengarahan, kritik, saran serta dukungan moril selama 

penulisan skripsi; Prof. Dr. Ieva B Akbar, dr., AIF., dan Rika Nilapsari, dr., Sp.PK 

yang telah memberikan masukan untuk penulisan skripsi pada sidang Usulan 

Penelitian (UP) 13 Februari 2015; Yuniarti, drg., M.Kes sebagai dosen wali yang 

telah memberikan bimbingan moril dan waktunya selama penulis menempuh 

pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung; Bu Mira; Pak Aris; 

Dewi, dr.; Guntur Septapati, dr. yang telah memberikan banyak bantuan ketika 

penulis melakukan penelitian di Rumah Sakit Al-Islam; Bu Mulyati yang telah 
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memberikan banyak bantuan ketika penulis melakukan penelitian uji validitas dan 

reabelitas kuisioner di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Cimahi; serta seluruh 

pihak yang memperlancar proses pembuatan skripsi ini. 

Rasa hormat dan terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada ayahanda 

tercinta Dr. Heru Nurasa., MA dan ibunda Umang Retno Ayu Melasari., MH yang 

telah membesarkan, mendidik, memberikan semangat, serta doa yang terus kepada 

penulis. Terima kasih kepada adik-adikku Maheksi Diah Ayu Saraswati, dan Bestari 

Prahastani Intan Sekarwangi yang telah memberi semangat dan doa dalam 

penyusunan skripsi ini.  

Terima kasih kepada Isma Eti atas semangat, dukungan dan bantuan serta 

waktunya, terima kasih kepada Dea Guntur Rahayu, Heru Haerudin, Reza Indra 

Pratama, Dimas Apriyandika, Fajar Hidayatul Azizi, Ahmad Fauzi, M. Lodra Penta, 

M.Frasetheo, Firri Sastradimulya, dan rekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam 

Bandung angkatan 2011 lain yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya 

skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat 

kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir 

kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

Bandung, Juli 2015 

         Penulis 

 

                                                                                                                

Abiyoga Basu 

Galindra Wicaksono 
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