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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan cinta kasih yang diberikan-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tugas Akhir yang berjudul “Korelasi 

Insomnia dan Ansietas Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan” ini 

ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana 

Kedokteran Strata Satu Universitas Pelita Harapan, Tangerang.  

 Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan, 

dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada Tugas Akhir ini:  

1. dr. Mona Marlina, M.Pd.Ked selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan 
dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.  

2. Staf administrasi Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan yang membantu dalam 
perizinan dan pembuatan surat yang diperlukan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.  

3. Dosen penguji yang telah memberikan masukan selama pelaksanaan siding skripsi.  
4. Orang tua tercinta, Sany Edy dan Angelina Tjiaw, yang selalu mendoakan serta memberikan 

dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.  
5. Kinley Dhinata, Virya Prajnajaya, Wilky Waluyo dan semua teman-teman yang telah 

memberikan dukungan dan bantuan hingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan oleh penulis.  
6. Semua responden yang telah bersedia untuk ikut serta dalam penelitian ini sehingga Tugas 

Akhir ini dapat diselesaikan oleh penulis.  
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak dapat 

disebutkan namanya satu per satu.  

 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam pembuatan Tugas 

Akhir ini. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca akan sangat bermanfaat bagi penulis. 

Semoga semua tulisan yang termuat dalam Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membacanya.  

 

 

 

  

Tangerang, 04 Juli 2021  

 

Jovanic   
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