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KATA PENGANTAR

Bissmillhirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil’alamin puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat

Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, kasih sayang, karunia, dan

Rizki-Nya, sehingga karya tulis dengan judul “Hubungan Lama Menderita

Diabetes Millitus Tipe II dengan Tingkat Depresi Pada Pasien Prolanis

Dokter Keluarga di Kecamatan, Sleman, Yogyakarta” dapat terselesaikan

dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada

Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Karya tulis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh derajat

sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran UII. Proses penyusunan karya tulis ini

tidak mungkin terlepas dari beberapa pihak. Terkait dengan dukungan dan doa

yang diberikan kepada penulis, maka penulis ingin menyampaikan ucapan terima

kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua Bapak Moh. Baharudin Condro P dan Ibu MG Sri

Maryati yang senantiasa memberikan doa, cinta, dan kasih saying serta

pengorbanannya hingga sekarang.

2. dr. Linda Rosita, M.Kes, Sp. PK, selaku Dekan Fakultas Kedokteran

Universitas Islam Indonesia atas disahkannya karya tulis ilmiah ini.

3. dr. Umatul Khoiriyah, M.Med.Ed, selaku Ketua Program Studi

Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia.

4. Prof.Dr.dr. H.Soewadi.MPH, Ph.D, Sp.KJ(K) selaku Dosen Pembimbing

Karya Tulis Ilmiah yang telah meluangkan waktu serta mengerahkan

tenaganya untuk memberikan dukungan dan arahan kepada penulis.

5. dr. Moetrasih Sri K,Sp.KJ selaku dosen penguji yang telah memberikan

masukan, arahan, dan perbaikan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

6. Kakak Penulis Fuad Alfano Adi Chandra yang selalu memberikan

keceriaan dikala sedih dan penyemangat untuk terus maju dalam pembuatan

karya tulis ini.
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7. Keluarga Penulis Yoga Hardaya, Sri Sumarni, Nano yang telah

memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

8. Sahabat dan teman hidup Ari Fitriansyah yang selalu memberikan doa dan

dukungan..

9. Sahabat, teman, saudara Pinandhita Annisa W, Shofia Yasmin Nabila,

Nurahmi Widyani R, Muh. Hanif Ardiansyah Terima kasih atas

persahabatannya dan kehadirannya dalam membantu penulis survive di

dunia perkuliahan di Fakultas Kedokteran yang sangat kompleks. Semoga

kelak kita semua diberi kesuksesan dan dapat menjadi pribadi yang

rahmatan lil’alamin, aamiin ya rabbal alamin.

10. Sahabat masa SMA yang sampai hari ini tidak pernah putus silahturahmi,

selalu memberikan dukungan dan semangat Dita Kharisma, Anita D

Mayasari, Aqib Dzulfiqar, Demas Arya , Fania Atyan, Nathalia Tiara,

Wisnu Tyas, Rahma Latifah terima kasih banyak teman-teman.

11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Penulis

mengucapkan terima kasih banyak.

Penulis sadar dan paham bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata

sempurna, masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang ada di dalamnya.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan dan menerima segala kritik dan saran yang

membangun untuk penyempurnaan karya tulis ilmiah ini. Selain itu penulis juga

mengharapkan dengan adanya karya tulis ilmiah ini, dapat membantu ataupun

menfasilitasi penelitian-penelitian yang akan datang.

Akhir kata, semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberi manfaat bagi

siapapun yang membacanya dan dapat menjadi salah satu lahan pahala untuk

penulis, aamiin aamiin ya robbal alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, Januari 2019
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