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PRAKA T A

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan kasih sayang-

Nya akhirnya karya tulis ini dapat diselesaikan. Karya Tulis Ilmiah ini disusun

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (Sl) pada Fakultas

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

Saya sadari, tanpa bantuan dan doa yang telah diberikan berbagai pihak saya tidak

akan dapat menyelesaikan karya tulis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya

ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Ibu Triswaty Winata, dr. Selaku pembimbing pertama dan

Bapak Widura, dr., MS selaku pembimbing kedua atas segal a bimbingan,

saran dan koreksi dalam penulisan karya tulis ini.

2. Yang terhormat Bapak Philips Onggowidjaja, Ssi, Msi atas segala saran dan

masukan dalam melakukan penelitian.

3. Yang terhormat Ibu Diana Krisanti J, dr.,M.Kes dan Bapak Freddy S Tumewu

dr.,MS selaku dosen penguji yang telah mengoreksi dan memberi saran dalam

penulisan karya tulis ini.

4. Mama dan Papa, yang selalu mendoakan, memberi kasih sayang, semangat

dan nasehat selama ini. Juga untuk Bulbul, yang selalu menemani dengan

keIucuannya.

5. Lucky Lukmanulhakim, yang selaIu memberikan bantuan, semangat dan doa,

serta pengertian dan kasih sayang selama ini.

6. D, Devty, Memet, ImeI, Echi, Im-Im, Wiet, Nia dan Mia, untuk kebersamaan

yang sangat berarti, dukungan dan semangat, serta kesediaannya untuk

menjadi OP.

7. Bapak Riska, Ibu Yuli, Bapak Koma dan Bapak Sam, yang telah menyediakan

peralatan dan bahan yang diperIukan selama penelitian, serta masukan-

masukan dalam melakukan penelitian,
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8. Ryan, Adhi, Stella Tinia dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-

persatu, atas segala bantuan dan saran dalam penulisan karya tulis ini.

Saya menyadari bahwa dalam Karya Tulis Ilmiah ini masih terdapat banyak

kekurangan dan banyak hal yang dapat digali dan dikembangkan lebih lanjut, oleh

karena itu saya sangat mengharapkan adanya masukan-masukan untuk perbaikan

karya tulis ini.

Akhir kata, saya berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua

pihak, baik untuk sekedar menambah informasi atau sebagai masukan unutk

penelitian selanjutnya.

Bandung, Desember 2003

Flora Anisah Rakhmawati
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