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PRAKATA

Puji dan syukur saya ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan

karuniaNya Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini dapat saya selesaikan tepat waktu. Selama

penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah saya

terima baik dalam bentuk moril maupun materiil. Untuk itu perkenankanlah saya pada

kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua

pihak.

Pada kesempatan ini saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha

2. Ketua pelaksana program penulisan KTI yang telah mengadakan program penulisan

KTI, sehingga saya dapat belajar menyusun suatu KTI.

3. Susy Tjahjani, dr., M.Kes. dan Meilinah Hidayat,dr.,M.Kes. selaku dosen

pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping saya, yang telah bersusah

payah membimbing dan memberikan masukan yang sangat berarti selama

penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. Kesabaran, pengorbanan dan kebaikan beliau

sangat saya rasakan dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.

4. Ayah saya Darmawan Saputra dan Ibu saya Liliana Saputra yang sangat saya hormati

dan cintai. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas perhatian dan kasih sayang

serta dukungan mereka dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini.

5. Kakak saya Lenny Yan Saputra, SE. dan Adik saya Daniel Saputra terima kasih atas

dukungannya yang berarti.

6. Alexius, sebagai ternan sekaligus sahabat, terima kasih karena telah memberikan

bantuan dan dukungan yang sangat berarti.

7. Semua ternan yang telah banyak sekali memberikan bantuan yang berharga, Loka

Purnomo, Charles Likamto, Hendryanto, Felicia Ariyani, Jessika, Ivander, dan Arlene

Mathilda yang telah begitu banyak memberikan dukungan, kritik, dan saran dalam

pembuatan karya tulis ini.
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8. Seluruh pihak yang namanya tidak mungkin saya sebutkan semua, yang telah

mendukung saya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian

penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.

Karya Tulis ini dibuat sebagai prasyarat kelulusan program studi S-l Fakultas

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

Saya berharap Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua orang terutama

mahasiswa / mahasiswi Fakultas Kedokteran. Saran dan kritik yang membangun

sangatlah diharapkan.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

Bandung, Juli 2003,

Yenny Van Saputra
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