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Pertarna-tarna penulis ingin rnengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha

Esa atas rahrnat dan karuniaNya sehingga penulis dapat rnenyelesaikan Karya
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KTI ini.

4. Diana K.J., dr. M.Kes; atas saran dan bantuannya dalarn penulisan KTI ini.

5. Ratri R.A., Suderawati yang telah rnernberikan pinjarnan buku, saran dan

dorongan dalarn pernbuatan KTI ini.
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dan sernangatnya.
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penyelesaian KTI ini.
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pernbuatan KTI ini.
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11. Loey-BulJy yang dengan keajaibannya memberikan kekuatan di saat-saat

semangat dan inspirasi menurun.

12. Papa, Mama, Kakak dan Adik-adik tercinta yang selalu memberikan

seman gat, dukungan dan doa yang tidak pernah putus.

13. Semua pihak dan ternan yang telah membantu serta memberikan dorongan

kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis juga menyadari bahwa KTI yang telah ditulis ini belum sempurna,

mengingat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu

penulis dengan senang hati akan menerima segala bentuk ritik dan saran yang

membamgun. Akhir kata, besar harapan penulis agar Karya Tulis Ilmiah ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.
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