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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat tmtuk mendapatkan gelar sarjana

kedokteran (S. Ked).

Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara

moril mauplm materiil. Untukitu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa

terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof Sulaiman Sastrawinata, dr.,SPOG selaku Dekan Fakultas Kedokteran

UKM Bandung.

2. Tim KTI, atas izinnya sehingga sidang KTI dapat terlaksana.

3. Endang Evacuasiany, Dra, MS, AFK, Apt. selaku pembimbing I yang

telah memberikan pengarahan, bimbingan dan dorongan kepada kami

dengan sabar dan penuh senyum.

4. Diana Krisanti Jasaputra, dr., MKes. Selaku pembimbing II yang telah

memberikan pengarahan, bimbingan dan dorongan kepada kami dengan

sabar dan penuh senyum.

5. Papa Matna tercinta yang selalu berdoa untuk kami, selalu sabar dalam

memberikan bimbingan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan.

6. Adik Agus, Gek Mirah yang telah membantu dan memberikan semangat

kepada kakak.

7. Mario terima kasih untuk dukungan dan bantuarmya mencarl

Dandelion,mengetik dan semuanya, Juga Cherry atas bantuan dan

dukungatl yang diberikan.

8. Roy, Albert, Muliadi, Adhi, Andi, Shelly, Juju, Nana, Lala, Yulia, Ella,

Tatan, Jovy, atas semangat dan persahabatan yang sangat berarti.

9. Ko Jody terima kasih atas doa dan bantuarmya memperbaiki komputer

serta membuka internet.
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10. Staf Kmyawan Farmakologi Pak Nmla dan Pak Chris, terima kasih telah

membantu penulis selama penelitian.

11. Krishna yang selahl tanya kapan Sklipsi ini selesai.

12. Saudara-saudara kami yang di jalanan, benar-benar dorongan yang besar,

terima kasih.

13. Luki, Bobo, Orie, Ija', Iboy, Bram, Ucok, Otep, Nova, Angga, Agung, Ai,

Ryan, Hany, Candra, Nando, David, Ari, Oian yang telall bersedia

menyediakml waktu dan tenaganya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini,

lmtuk itu kritik dan saran seIalu kami nantikan lmtuk perbaikan di masa yang akan

datang.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Bandung, Oesember 2003

Ni Putu Chandra Indriasari
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