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KATA PENGATAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

karunia-Nya, sehingga penyusunan penelitian skripsi dengan judul “Prevalensi 

HBsAg, Anti HBs, dan Anti HCV pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Pre 

Klinis di Bali Periode Januari 2013 – Juni 2014” dapat selesai tepat waktu. 

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini penulis ucapkan terima kasih kepada 

Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD KEMD atas 

kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan 

menyelesaikan salah satu persyaratan pendidikan Program S1 di Universitas 

Udayana. Kepada Prof. Dr. dr. Putu Astawa, Sp.OT (K), M.Kes sebagai Dekan 

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana atas segala fasilitas yang telah 

disediakan dan atas ijin yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti 

pendidikan program S1. Ucapan terima kasih ini juga ditujukan kepada Ketua 

Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang 

dijabat oleh Dr. dr. Dewa Putu Gde Purwa Samatra, Sp.S (K) atas kesempatan 

yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program S1 pada PSPD 

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.. 

Pada kesempatan ini, penulis juga sampaikan rasa terima kasih kepada Dr. dr. Ni 

Nyoman Sri Budayanti, Sp. MK (K) sebagai pembimbing utama atas segala 

masukan yang bermanfaat dan dengan penuh perhatian telah memberikan 

dorongan, semangat, dan bimbingan dalam penyusunan penelitian skripsi ini. 

Ungkapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada penguji penelitian skripsi, 

yaitu dr. Ni Nengah Dwi Fatmawati, Sp. MK., Ph. D sebagai penguji utama 

penelitian skripsi ini yang telah memberikan masukan, saran, sanggahan, dan 

koreksi yang bermanfaat untuk kesempurnaan penelitian ini. Serta semua pihak 

yang mendukung terselesaikannya usulan penelitian ini.  

Penulis sadari usulan penelitian ini jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang 

bersifat membangun untuk kesempurnaan usulan penelitian ini sangat penulis 

harapkan. Akhir kata, semoga usulan penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. 
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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 

tulis yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 

perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara 

tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

Apabila kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin 

atau meniru tulisan orang lain sebagai hasil pemikiran saya sendiri, maka gelar 

dan ijazah yang  telah diberikan oleh universitas batal saya terima. 
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