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PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan karunianya sehingga

penulis dapat menyelesaikan penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini sebagai salah

satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked).

Oalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

I. Kedua orang tua saya yang tercinta atas perhatian, nasihat, dan dorongannya

dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

2. Prof. Sulaiman Sastrawinata, dr.,SpOG selaku Oekan Fakultas Kedokteran

Universitas Kristen Maranatha

3. Widura, dr, MS selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk

membimbing saya, memberikan nasihat dan pengarahan sehingga Karya Tulis

Ilmiah ini dapat diselesaikan

4. Kepada Evan dan Bebek terima kasih atas dukungan dan perhatiannya.

5. Terima kasih juga kepada teman-teman: Nana, Adhi, Muliadi, Iyo, Shelly,

Gek In, Albert, Juju, Cherry, Roy, Ella, Yulia, Tatan atas dorongan, bantuan,

saran, nasihat, dan dukungannya

6. Kepada pihak-pihak yang tidak tertuliskan disini yang telah membantu penulis

dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari sempurna,

sehingga saran dan kritik sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan untuk

kesempatan yang akan datang, agar dapat lebih baik lagi dikemudian hari.

Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang

memerlukannya

Bandung, Oesember 2003
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