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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala anugrah dan karunia-Nya

sehinggah penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini untuk memenuhi

persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana Kedokteran Umum di Fakultas

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung.

Penulis menyadari bahwa penyajian karya tulis ilmiah ini jauh dari sempuma

karena terbatasnya kemapuan dan pengetahuan yang dimiliki, oleh sebab itu penulis

sangat menghargai kritik dan saran dari setiap pembaca demi kesempumaan karya

tulis ini.

Selama penyusunan karya tulis ihniah ini, penulis banyak mendapatkan bantuan

berupa bimbingan, dukungan, saran dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu pada

kesempatan ini penulis mgm menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada :

] . Sugiarto Puradisastra,dr. selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah

memberikan banyak bimbingan, pengarahan, dukungan serta waktu dan

tenaga dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

2. Rosnaeni,dra selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan

banyak bimbingan, pengarahan, dukungan serta waktu dan tenaga dalam

penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

3. Rekan-rekan mahasiswa, Hani Mareta, Hendra Subroto dan Ludmila yang

turut membantu sepanjang proses peneJitian.

4. Teman-teman pengurus Persekutuan Mahasiswa Kedokteran, Getha, Ariel,

Roro, Lisa, Astrid, Andre, Regy, Sri, Wita, Rani, Didik dan Nicho yang selalu

mendukung secara moriJ, memberikan dorongan dan semangat serta

mendoakan pergumulan penuJis dalam penyelesaian karya tulis ini.
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5. Setiap mantan pengurus maupun teman-teman Persekutuan Mahasiswa

Kedokteran yang selalu menberikan bantuan dalam bentuk apapun dan yang

setia mendoakan penulis.

6. Adik-adik Kelompok Keeil, Yaing, Natalia, Dede, Esther, Westri dan Thia

buat kesabarannya dalam mendengarkan setiap keluh dan terus memberikan

motivasi yang besar.

7. Kelompok Tumbuh Bersamaku, pemimpinku ibu Eni, saudaraku fani, regy

dan Andre buat dukungan yang tak terueapkan dan pengalaman-pengalaman

yang dibagikan, biar penulis terus dapat terbina dalam wadah ini.

8. Ira, adik perempuaku tereinta, buat waktu, tenaga, fasilitas kamar tidur,

komputer, pikiran, kesabaran, kasih, dan segala dukungannya dalam

penyelesaian karya tulis ini.

9. Kakak laki-lakiku Tomi, untuk nasehat dan teladan serta doa yang terus

memotivasi penulis dalam mengerjakan karya tulis ini.

10. Papa Nus, Mama Ona dan ade Yeti yang sekalipun berada jauh di Ambon

tetap memantau, mendorong, menyemangati dan mendoakan penulis. Untuk

segala kasih yang ditunjukan baik seeara material, moril dan segala Sesuatu

yang diberikan seeara tulus sepanjang penyelesaian karya tulis ini.

11. Semua pihak yang tak dapat disebutkan satu per satu untuk segala

dukungannya.

Penulis pereaya bahwa segala dukungan dan dorongan yang diberikan kepada

penulis akan diganjar oleh Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai hidup ini. Harapan

penulis semoga karya tulis ilmiah ini bermanfaat bagi masyarakat dan khususnya

mahasiswa kedokteran.

Bandung, Desember 2003

Enseline Nikijuluw
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