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KAT A PENGANT AR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan karnniaNya

sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Skripsi ini adalah salah satu

syarat yang harus ditempuh untuk memperoleh gelar Sarjana Kedok1eran (S. Ked)

dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

Karya tu1is ilmiah ini terbentuk juga berkat bantuan dari berbagai pihak,

maka pada kesempatan ini, saya mengueapkan terima kasih yang sebesar-

besamya kepada :

1. Santoso Chandra, dr.,SpPD, selaku Dosen Pembimbing Pertama yang

telah memberikan bimbingan, dukungan, serta pengarahan dari awal

hingga terselesaikannya karya tulis ini.

2. Aloysius Suryawan, dr.,SpOG, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang

telah memberikan bimbingan, dukungan, serta pengarahan dari awal

hingga terselesaikannya karya tulis ini.

3. Donny Pangemanan, drg, yang telah turnt membantu penulis dalam

proses penyusunan karya tulis ini.

4. Sisy, Uehan, Anes, eyi, lele, Tommyeko, The, Linda atas perhatian,

dukungan serta keeeriaan yang diberikan kepada penu]js dalam

penyusunan karya tulis ini, kalian mernang ternan yang baik.

5. Donny Damiar Santoso Lukman untuk segala perhatian, dukungan,

semua bantuan yang dilakukan tanpa pamrih, dan semua waktu yang

diluangkan kepada penulis selama penyusunan karya tulis ini, Tuhan

rnernberkati.

6. Edmonson yang telah turnt rnernbantu serta mengantar penulis dalam

keperJuannya selama penyusunan karya tulis ini, Tuhan memberkati.

7. Ervan('98) atas kebaikannya mau menernani penulis selama

bimbingan di RS Immanuel.
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8. Terima kasih buat cho-pi ndut yang telah memberikan nasihat serta

terima kasih untuk semua waktu yang diluangkan kepada penuJis.

9. Terima kasih yang terutama buat Mom dan Daddy, yang selalu rela

mengorbankan segalanya untuk kepentingan anak-anaknya. Terima

kasih untuk segala kasih, pengorbanan, perhatian, pengertian, dan

dukungan baik berupa dana maupun na..c;ihatdan doa-doanya yang tak

mampu dibalas oleh penulis. Semoga Tuhan selalu memberikan yang

terbaik buat Mom dan Dad. Terima ka..c;ihbuat kakak-kakakku

tersayang Ko Rudy, Ci lvonne, Ci Melda, Ci Yudith, Cihu Cho San,

Ko Erwin, Ko Jackson buat segala perhatian, bantuan dan doanya, juga

terima kasih buat keponakan tersayang yang selalu menghibur dengan

segala kelucuan dan tingkahnya : Cynthia, Meidy dan Nadhia. Tuhan

memberkati.

10. Akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu

penyusunan skripsi ini, semoga Tuban memberkati.

Bandung, Desember 2004
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