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PRAKATA 

 

Assalamualaikum wr.wb 

     Alhamdulillah  puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah swt karena tanpa 

kehendak-Nya karya Tulis Ilmiah ini takkan ada dan sholawat serta salam 

sejahtera bagi nabi Muhammad saw, saya bersyukur akhirnya selesailah proses 

penulisan karya tulis ilmiah ini. 

     Dalam proses penulisan ini tentunya banyak pihak yang telah membantu 

penulis. Untuk itu saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai 

pihak : 

 Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. 

 Ketua dan Tim KTI Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. 

 Budi Widyarto L,dr. selaku pembimbing pertama yang telah memberikan 

saran, semangat dan arahan yang sangat membantu penulis dalam 

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

 Meilinah Hidayat,dr,Mkes. Selaku pembimbing kedua yang telah 

memberikan arahan, saran dan dukungan dalam penulisan ini. 

 Susy Tjahyani dr. Selaku dosen penguji atas waktu, arahan dan masukan 

dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

 Lisawati Sadeli dr. Selaku dosen penguji atas waktu, arahan dan masukan 

dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

 Teman-teman karibku Yayuek, Indri, Kristiana, Fitri W, Fitri S, Oscar, 

Dicky, terimakasih atas dukungan, perhatian dan saran kalian yang sangat 

aku butuhkan. Teman-teman seperjuangan Tika, Sriyani, Vita, Enrika, 

Prima, Daniel Asa, Ryandra, Ariel, Wita, Titiek, terimakasih semua. 

Helmi dan Wito terimakasih atas dukungan dan doanya. 

 Teman-teman kostku Nori, Ka Fanny, Iing, Vela, Susi, Ci Lisa, Meilan, 

Dini, Tanti, Vera. Terimakasih semua. 

 Pak Juandi Dep. Biologi ITB, Pak Nana, Pak Kris atas bantuan dan 

dukungannya, seluruh karyawan FK-UKM yang telah membantu dan  

 vi 



semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih. atas 

bantuan serta dukungannya. 

 Nenek terkasih, Adik-adikku tercinta, Jeri, Rivan, Mia. Semua dukungan 

dan hari-hari yang ceria sangat membantuku, terimakasih. 

 Papa dan mama atas cinta kasih, perhatian, dukungan dan doa yang tak 

pernah putus. Aku bangga menjadi anak kalian dan bersyukur memiliki 

orangtua sehebat kalian. “Ya Allah, sayangi mereka seperti mereka 

menyayangiku”.  

 

Penulisan karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna karena 

kurangnya pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis dan akan lebih 

baik jika ada kritik dan saran dapat disampaikan kepada penulis. Mohon maaf 

apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Semoga 

hasil yang diperoleh dari penulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan.  

 

Wassalam 

Bandung, Januari 2006 

Penulis 
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