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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat

dan hidayahNya penulisan Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan.

Kmya Tulis Ilmiah ini dibllat dan diajukan untuk memenuhi salah satu

syarat kelulusan dalmn menyelesaikan program Sarjana Kedokteran (S.Ked)

Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

Dalam penulisan Kmya Tulis Ilmiah ini, tidak akan terlaksana dengan baik

tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak, baik secara mOlil maupun

materil , secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan

ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besamya kepada:

Yang terhonnat lahja Teguh Widjaja, dr.SpP atas kesediaannya menjadi

pembimbing I dalam penulisan Kmya Tulis Ilmiah ini, terima kasih atas segala

kebaikan, bantuan pikiran, waktu, kesabaran serta dorongan moril yang tidak

terhingga, sehingga penulis mampu menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

Yang terhonnat Slamet Santosa, dr.M.Kes atas kesediaannya menjadi

pembimbing II , terima kasih atas segala kebaikan, kesabaran, pikiran , waktu

serta dorongan moril yang tidak terhingga sehingga penulis tennoti vasi dalam

menyelesaikan Kmya Tulis Ilmiah ini.

Yang terhonnat Pinandojo Djojosoewamo, dr,Drs yang selalu bersedia

meluangkan waktu, memberi masukan-masukan, pikiran, kesabaran, serta

dorongan moril yang tidak terhingga sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat

terselesaikan .

Sahabat-sahabatku Metty, Imel, Diana, Nia, Lola, Wiet, Mia, Im-im, Devty,

terima kasih banyak atas doa dan duklmgannya.

Terima kasih buat Ryan, 10ko, Adyt, Andri, Anggi, Vicky atas dukungan

dan kebersamaannya dalmn menyelesaikan Kalya Tulis Ilmiah ini.

Terima kasih buat T'Kiki, T'Shinta, K'Hmi, K'Firdaus, K'usep, K'Sandi,

K'Yudi, K' Andry atas doanya.

Yang tersayang K'Iman yang selalu memberi motivasi, semangat, doa dan

perhatiannya. Makasih sebesar-besamya.
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Yang tersayang Mama dan Papa, adikku Debby, dan semua saudaraku atas

doa, dorongan motil dan material yang dibeIikan selama ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan Karya

Tulis Ilmiah ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Kalya Tulis llmiah ini bennanfaat khusllsnya bagi penulis sendiri

dan umllmnya bagi semua pihak yang membaca Karya Tulis llmiah ini.

Kiranya Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang akan membalas '

segal a kebaikan semua pihak yang telah membantll penyusunan Karya Tulis

llmiah ini.

Bandung, Desember 2003

Dessy Afrianti
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