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PRAKATA

Alhamdulillah. Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat

rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Karya tulis ilmiah

dengan judul "Inkontinensia Urin" disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan

pendidikan Progam Sarjana Kedokteran Umum di Fakultas Kedokteran Universitas

Kristen Maranatha Bandung.

Penulis sadar bahwa karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan maka

karya tulis ilmiah ini sangat jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun

penyusunannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan

ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Aming Tohardi dr.,MS.,PAK

selaku pembimbing yang telah meluangkan banyak waktunya dan membantu untuk

memberi petunjuk, bimbingan, dan saran-saran hingga selesainya karya tulis ilmiah

ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada :

1. Lukas Tanubrata dr., SpS dan John M.F. Sangkai dr., SpB, atas saran dan

petunjuknya pada saat karya tulis ilmiah ini dipresentasikan.

2. Keluarga tercinta, Ayah dan fuu, kakak penulis, Mirna Sophia dan adik

penulis, AriefRachman, atas doa dan dukungannya baik secara moral maupun

materi kepada penulis.

3. M. Fahrizal Alkaff, atas sarana, nasehat, bantuan, dan selalu ada untuk

memberi semangat kepada penulis.

4. Patra Gotiq, atas waktu dan keahliannya yang tersedia pada saat-saat

mendesak.

5. Diana Moeliono, yang telah meminjamkan buku tantenya.

6. Ananda UBi Wulandari, atas persahabatan yang senantiasa tumbuh.

7. Ternan-ternan sebimbingan, Santi MB dan Ronggo B, atas kerjasama dan

dukungannya kepada penulis.
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8. Yopiet, Nafila dan Monty, atas bantuan dan dukungan moril yang diberikan

selama ini kepada penulis.

9. Black, Lili, K' Ferry, Nuri, Mpit dan Bos, Nyonya, Maria, Pipin, Gangan,

Dini, Ogi, Rei, Adam, atas dukungan yang diberikan selama ini kepada

penulis.

10. Lia, Fiona, Widia, Jaky dkk, Yopi, Anthoni dkk, Hanna, Rony Aldiano dan

Fitri, Bima, Roni Bocor,Yenny dkk, Ivander dan Felicia, dan rekan-rekan

Kedokteran Angkatan 2000 lainnya atas suka dan duka selama masa

perkuliahan.

II. Semua sahabat dan ternan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca

dan mahasiswa Kedokteran pada khususnya.

Bandung, 5 Januari 2004

Alita Agustina

0010125
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