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PRAKATA

Oengan rahmat Tuhan yang penuh kasih, penulis berhasil menyelesaikan

Karya Tulis IImiah ini. Segala ucapan syukur penulis berikan kepada-Nya.

Karya Tulis IImiah ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Kedokteran.

Penulis berharap karya tulis ini bermanfaat bagi setiap yang membacanya.

Penulis juga menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu pembuatan karya tulis ini :

1. Endang Evacuasiany, Ora, MS, AFK, Apt. selaku pembimbing I yang

dengan penuh kesabaran membimbing penulis dan telah mengorbankan

waktunya yang sangat berharga.

2. Slamet Santosa, dr., Mkes. selaku pembimbing II yang membagi

pengetahuannya dan mengarahkan penulis sehingga karya tulis ini dapat

terselesaikan.

3. Orang tua penulis atas segala dukungan moril ataupun materi. Kalian

adalah segalanya.

4. Rony, Edy, Andy, Agung dan Iwan yang memberikan bantuan dan

dukungannya. Penulis mengucapkan terima kasih.

5. Kepada Andreas, Regy, Hensu, Patrick, Ronald dan rekan-rekan MGC

lainnya yang mendukung terselesaikannya karya tulis ini.

6. Pak Nana dan pak Kris yang menyumbangkan keterampilannya yang

sangat membantu penulis dalam menyelesaikan percobaan.

7. Kepada teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu,

ucapan terima kasih tidaklah cukup dibandingkan semangat yang kalian

beri.
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