
KATA PENGANTAR 

 

 Assalaamualaikum Warahmatullaahi Wabaraakatuh 

 Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan karunia-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“KARAKTERISTIK PENDERITA OSTEOPOROSIS PRIMER DI RUMAH 

SAKIT AL-ISLAM BANDUNG PERIODE JANUARI-DESEMBER 2014”. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir di Fakultas Kedokteran Universitas 

Islam Bandung.  

 Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang 

terhormat Prof. Dr. dr. M. Taufiq Siddiq Boesoirie, M.S., Sp.THT KL (K) selaku 

rektor Universitas Islam Bandung, Prof. Dr. Herri Sastramihardja, dr., Sp. FK (K) 

selaku dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung periode 2004-2012, 

Prof. Dr. Hj. Ieva B. Akbar, dr., AIF selaku dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Islam Bandung, Dadang Rukanta, dr., Sp.OT., M.Kes selaku pembimbing satu I, 

Fajar Awalia Yulianto, dr., M.Epid Selaku pembimbing II, yang senantiasa 

meluangkan waktu untuk memberikan pengetahuan, arahan dan bimbingan  kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, yang tidak hanya membimbing 

dalam penulisan skripsi tapi juga segi keilmuan dan pengetahuan mengenai ilmu 

kedokteran. Ucapan terima kasih juga kepada Ratna Dewi Indi Astuti, dr., M.Kes 

selaku dosen wali yang telah memberika dorongan dan motivasi. Dan penulis 

berterimakasih sebesar-besarnya kepada Rumah Sakit Al-Islam yang telah 

memberikan izin untuk melakukan penelitian ini. 
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 Terima kasih yang tidak dapat diungkapkan kepada keluarga besar 

ayahanda dan ibunda tercinta yaitu H. Eban, Am.kep dan Hj. Enok Rohayati yang 

tidak pernah henti-hentinya memberikan kasih sayang, motivasi, doa dan ridhonya 

serta pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat 

menyelesaikan studi dan skripsi dengan baik.  

 Kepada seluruh teman-teman angkatan 2011 Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Bandung, terima kasih atas dukungan, semangat, motivasi dan 

kebersamaannya serta seluruh pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu 

yang telah ikut serta membantu selama penulisan skripsi ini, Penulis menyadari 

bahwa masih banyak kekurangan dari penulisan skripsi ini, mengingat kurangnya 

pengetahuan dan pengalaman penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

kita semua, Amin  

 

Wassalam.  

 

Bandung, Juli 2015 

Penyusun 
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