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Kata Pengantar

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang disusun untuk memenuhi syarat kelulusan dan 

mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran di Universitas Islam Bandung.

Penulis telah mengalami banyak kesulitan dalam proses penulisan skripsi ini, 

Alhamdulillah berkat bantuan, dorongan, bimbingan, motivasi, semangat, serta do’a dari banyak 

pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Maka dari itu, penulis ingin 

berterima kasih terhadap banyak pihak, antara lain kepada :

Prof. Dr. Ieva. B. Akbar, dr., AIF,  selaku Dekan Fakultas Kedokteran  Universitas Islam 

Bandung periode 2012 sampai sekarang dan menjadi Dosen Wali yang telah meluangkan waktu 

untuk memotivasi penulis.

Dr. H. Nugraha Sutadipura, dr., M.S., Selaku Pembimbing I dan Yani Triyani, dr., SpPK., 

M.Kes, selaku Pembimbing II skripsi ini, yang telah memberi semangat, dukungan, meluangkan 

waktu, ilmu dan arahan kepada penulis.

Kepada Ibu Rita di Rumah Sakit Advent, terima kasih telah membantu membagikan 

kuesioner, meluangkan waktu, serta memberi izin untuk meneliti pasiennya.

Yang tersayang dan dicintai oleh penulis, Mama, Papa, dan kedua saudara perempuan 

Lynn dan Icha, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk datang dan menjenguk serta 

mengontrol kesehatan penulis.

Sahabat tercinta dalam satu perjuangan, Silmi, Havrinila, Syafira, terima kasih atas 

waktu, semangat dan dorongan untuk melanjutkan skripsi ini.
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Terima kasih kepada semua rekan – rekan FK UNISBA 2011 atas berita setiap malam 

sebelum jadwal besok ditentukan serta kekompakan yang tidak pernah habisnya.

Semoga Allah SWT. membalas setiap detik kebaikan yang telah diberikan kepada penulis 

dengan pahala dan rahmat Allah SWT. yang tak terhingga.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu, penulis 

sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca dan para peneliti selanjutnya. 

Alhamdulillah, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat untuk peneliti dan pembaca.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Bandung, 29 Juni 2015

Penulis
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