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KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih dan

kanmiaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Iulis Ilmiah ini.

Sejak awal pembuatan Karya Iulis Ilmiah ini, penulis telah banyak

membebani banyak pihak, terntama para pembimbing yang telah dengan sabar

dan penuh kasih meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu

kelancaran proses penulisannya. Ucapan terima kasih yang special penulis

sampaikan kepada pembimbing, semoga Iuhan membalas segal a kebaikan dan

dedikasinya dengan berlipat ganda.

Penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak

yang telah dengan tulus membannl kelancaran penulisan karya tulis ini sampai

selesai, yaitu :

I. Prof Sulaiman Sastrawinata, dr., SpOG, selaku Dekan FK UKM yang

memprakarsai mata kuliah KTI ini.

2. Winsa Husin, dr. MSc. MKes, selaku Pembimbing I.

3. Lukas Tanubrata, dr. SpS , selaku Pembimbing II.

4. Andy Soemara, dr., SpKJ, yang telah bersedia menguji Karya Tulis Ilmiah ini

dan memberikan kritik, saran dan masukan yang amat berharga untuk

kesempumaannya.

5. Rosnaeni, dra. Apt., yang telah bersedia menguji Karya Iulis Ilmiah ini dan

memberikan kritik, saran dan masukan yang amat berharga untuk

kesempumaannya.

6. Bapak Paulus Mugi Muryadi Hama, atas kesabaran dan kebaikannya

membantu penulis dalam penyusunan karya tulis ini.

7. Kedua orang nla penulis, Chandra Koemia Junus dan Lenny Susenna Salim,

yang terns menyemangati dan mendoakan penulis untuk keberhasilannya.

8. Anna "Kenny" Lydiana Salim, yang telah meminjamkan komputemya untuk

pembuatan KTI ini, serta kedua adik penulis Shelvy Silviany Chandra dan

Rosy Silviany Chandra.
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9. HeI1llan Mumun, yang telah meminjamkan printer, membelikan buku, dan

memberikan dukungan pada penulis dalam penyusunan KTI ini.

10. Ternan-ternan terbaik penuhs, Roy "SKB", Gek In, Albeit, Cheny, Mul, Adhi,

Iyo, Nana, Lala, Ella, Tatan, Yulia, Juju, Andi, dede Albert.

II. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan

namanya satu persatu, semua kebaikannya tidak akan dilupakan.

Penuhs menyadari sepenulmya bahwa Karya Tutis Ilmiah ini masih

banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan

bimbingan, arahan, dan masukan daIi semua pihak yang berkenan untuk

menyempumakan Karya Tulis Ilmiah ini.

Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat membeIikan manfaat dan

kegunaan bagi semua orang. Penulis mohon maaf jika sekiranya ada salah kata

dalam Karya Tulis Ihniah ini. TeIima kasih.

Bandung, Januari 2004

Penulis
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