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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat kasih kaTW1ia-Nya

sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana

Kedokteran ( S. Ked) di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha,

Bandung.

Karya tulis ini dapat terselesaikan karena bantuan dari banyak pihak. Maka

dari itu ucapan terima kasih yang sebesar - besamya diucapkan kepada :

· Prof R. Sulaeman Sastrawinata atas prakarsa beliau mengadakan

program Karya Tulis lhniah sehingga memberikan kesempatan kepada

para mahasiswa untuk belajar menulis karya tulis ihniah.

· Daniel S. Wibowo, dr., MSc. atas pengorbanan baik waktu maupun

tenaga, perhatian, dorongan, dan banyak bantuan sehingga karya tulis

ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

· lwan Mulyadi, dr. atas buah pikirannya yang melengkapi karya tulis

ini sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan.

· Slamet Sentosa, dr. atas kesediaannya meluangkan waktu yang

berharga ditengah - tengah kesibukannya untuk membantu dalam

pengolahan data.

· Maman Susilo, dr., SpOg. atas bantuannya dalam mengumpulkan

sampel di klinik bersalinnya di Majalengka.

· Winsa Husin, dr., MSc., Mkes. atas saran dan koreksi beliau yang

menyempurnakan karya tulis ini.

· Fredy Soebiantoero, dr. atas kebaikannya.

· Mikael Yovieanus karena sudah menjadi rekan yang baik dalam

penulisan karya tulis ini.

· Kedua orang tua atas bantuan dan dukungan yang diberikan selama ini.

· Teman - teman yang saya kasihi atas bantuan dan penghiburan selama

penulisan karya tulis ini.
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Semoga Tuhan memberkati dan membalas semua kebaikan dan bantuan yang

telah diberikan. Semoga karya tulis ini dapat berguna bagi pembaca.

Bandung, lanuari 2004

Ivander Ramon Utama
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