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KATA PENGANTAR

Segenap hormat, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang

Maha Esa atas berkat dan rahmatNya, sehingga penulis diberikan kesempatan

untuk mengerjakan dan menyelesaikan penulisan kti ini. Adapun tujuan penulisan

kti ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana

Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

Penulis menyadari penyusunan kti ini masih belurn sempuma, maka penulis

mengharapkan segala bentuk kritikan maupun saran yang membangun dari

berbagai pihak. Penulis berharap kti ini dapat berguna bagi semua pihak yang

membutuhkannya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan

penghargaan yang sebesar-besamya kepada berbagai pihak yang telah

memberikan bantuan, bimbingan, dan saran-saran selama penulis melakukan

penelitian dan menyusun kti ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang

sebesar-besamya kepada :

1. Lusiana Darsono, dr. MKes selaku dosen pembimbing utama yang selama ini

telah banyak memberikan pengarahan dan mengorbankan banyak waktu

dalam membimbing penulis dalam penyusunan kti ini

2. Rosnaeni, Dra.Apt selaku dosen pembimbing pendamping yang juga telah

memberikan bimbingan, bantuan, dan masukkan pada penulis.

3. Bapak Nana Tjahyono dan Bapak Kristiono yang banyak membantu dalam

penelitian di laboratorium.

4. Papa Budhi dan Mama Elly, Frans, Sisca atas kasih sayang, doa, dorongan dan

dukungannya selama ini.

5. Holan, Thelly yang telah banyak membantu dalam penulisan kti ini.

6. Ivander, Jessica, Yenny, Loka, Devy, Kartika dan semua sahabat-sahabat yang

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan

memberikan dorongan sehingga kti ini dapat selesai.
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Akhir kata, penulis sangat mengharapkan dan berterima kasih atas segala

kritik dan saran perbaikan yang diberikan untuk lebih menyempumakan kti ini.

Penulis berharap kti ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Bandung, Januari 2004

Felisia Ariyani Santoso
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