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PRAKA T A

Puji dan syukur saya ucapkan pada Allah Bapa yang Maha Baik yang Bertahta

di dalam Kerajaan Surga, karena berkat rahmat dan karuniaNya Karya Tulis

Ilmiah (KTI) ini dapat saya selesaikan tepat waktu. Selama penyusunan Karya

Tulis Ilmiah ini, banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah saya terima baik

dalam bentuk moril mauptm materiil. Untuk itu perkenankanlah saya pada

kesempatan ini untuk mengtlcapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada

semua pihak.

Pada kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha

2. Ketua pelaksana program penulisan KTI yang telah mengadakan program

penulisan KTI, sehingga saya dapat belajar menyustm suatu KTI.

3. Selanjutnya ucapan terima kasih saya tujukan kepada Sugiarto P.dr. dan

Hanna,dr.,M.Kes selaku dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing

pendamping saya, yang telah bersusah payah membimbing dan

memberikan masukan yang sangat berarti selama penyusunan Karya Tulis

llmiah ini. Kesabaran, pengorbanan dan kebaikan beliau sangat saya

rasakan dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dan juga kepada

Diana K.J. dr dan Oedeh SJ.dr. SpS, saya ucapkan terima kasih atas

kesediaan beliau berdua menjadi dosen penguji saya.

4. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman dan sahabat saya yang

telah begitu banyak bantuan, kontribusi, semangat, saran, kritik dan

semangat yang sanagat berharga, Yenny Yan S.

5. Tonny, Opie dan William terima kasih atas saran-saran, kritik dan

semangatnya.

6. Kepada teman-teman kost saya, lndrasari dan Yusak terima kasih atas

segal a bantuan dan kontribusi yang telah diberikan.
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7. Windy, Wita, Titiek, Dion, Ratri, Arya dan teman-teman yang lain, terima

kasih atas kebersamaannya

8. Klmsus kepada keluarga saya, ayah saya Lukas Dannawan dan ibu saya

Yungke Lindiya yang sangat saya honnati dan cintai. Saya sangat

bersyukur dan berterima kasih atas perhatian dan kasih sayang serta

dukungan mereka dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini. Juga kepada

adik saya Noni M.D., terima kasih atas dukungannya yang berarti.

9. Rasa terima kasih juga saya huukan kepada seluruh pihak yang namanya

tidak mungkin saya sebutkan semua, yang telah mendukung saya baik

secara langsung maupun tidak langslmg dalam penyelesaian penulisan

Karya Tulis Ilmiah ini.

Karya Tulis ini dibuat sebagai prasyarat kelulusan program studi S-l Fakultas

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

Saya berharap Karya Tutis Ilmiah ini dapat bennanfaat agi semua orang

temtama mahasiswa I mahasiswi Fakultas Kedokteran. Saran dan kritik yang

membangun sangatlah diharapkan.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

Bandung, Juni 2004,

Sugiharto Lestiono Dannawan
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