
PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya
sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan. Tujuan dari pembuatan karya
tulis ilmiah ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Kedokteran (S.Ked).

Pada kesempatan ini, penulis akan mengucapkan rasa terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada :

1. Tim KTI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk
membuat karya tulis ilmiah ini.

2. Dosen Pembimbing Ibu Endang Evacuasiany,Dra.,MS.,AFK.,Apt dan
Slamet Santosa, dr., M Kes. atas semua bimbingan dan masukan yang
diberikan kepada penulis dari awal sampai akhir pembuatan Karya Tulis
Ilmiah ini.

3. Dosen penguji Savitri Restu Wardhani, dr., SpKK dan Freddy
Soebiantoro, dr. atas semua masukan dan saran yang diberikan kepada
penulis.

4. Papa dan Mama terima kasih untuk semua dukungan moril, materil, doa
dan kasih sayangnya kepada penulis selama ini.

5. Mbak Ugi terima kasih atas doa dan dukungannya.
6. Anwar untuk semua perhatian, semangat, dukungan, bantuan dan doa.
7. Firman dan Aido terima kasih untuk semua bantuannya kepada penulis.
8. Rini, Fitri, Fionna, Widya, Emil, Dexsa, Ela, Metty, Pipin, Cherry, Lili,

Wulan, Adi dan Tommy atas semua bantuan, doa, semangat dan
hiburannya.

9. Anty, Lia dan Mutia selaku sahabat penulis.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga

Tuhan membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis.
Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat berguna bagi para pembaca di

kemudian hari.

Bandung, Januari 2005

Regina
0010142
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