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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat kasih 

karunia dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

Karya Tulis Ilmiah ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan 

gelar sarjana kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha. 

Penulis menyadari akan segala keterbatasan dari diri penulis, baik 

pengetahuan maupun pengalaman, terutama mengenai penulisan Karya Tulis 

Ilmiah ini. Tidak dipungkiri bahwa penulisan Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh 

dari sempurna, sehingga sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun dari 

semua pihak. Dan apabila selama proses pembuatan atau didalam Karya Tulis 

Ilmiah ini terdapat kekurangan atau kesalahan yang kurang berkenan, penulis 

mohon maaf yang sebesar-besarnya. 

 Ucapan terimakasih kepada : 

1. Winsa Husin, dr., MSc, M.Kes dan Bing Haryono, dr., Sp.S Selaku 

dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping atas 

bimbingannya dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. Kedua orang tua saya tercinta, Dede Basuki Lidapraja dan Fam Mei 

Ling, serta adik saya, Mediana Sutopo Lidapraja. Terima kasih atas 

semua pengertian, perhatian, kasih sayang, dan dukungan moril 

maupun materiil yang telah diberikan selama ini, karena segala apa 
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yang telah mereka lakukan merupakan dukungan yang sangat berarti 

bagi saya. 

3. Wenny, untuk dukungan, pengertian, waktu dan penyertaannya selama 

ini. 

4. Teman-teman FK semua yang tidak mungkin saya sebutkan satu per 

satu, untuk semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama 

ini. 

5. Semua pihak yang telah mendukung, baik secara langsung maupun 

tidak langsung dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. 

 

Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

Sekian dan terimakasih. 

 

 

Bandung, Desember 2005 

Penulis 

 

 

(Hendrik Sutopo L.)   
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