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PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas

kasih dan karuniaNya sehingga penulis bisa menyeJesaikan Karya Tulis IJmiah

dengan benar.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih atas

segaJa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik ]angsung maupun tidak

Jangsung. Tanpa bantuan maupun saran mereka penulis tidak bisa menyeJesaikan

Karya Tulis IImiah ini dengan baik, diantaranya:

]. Surya Tanurahardja, dr., MPH, DTM&H atas bimbingan yang diberikan

sehingga KTI ini dapat sukses dan se]esai pada waktunya.

2. Sim Kie Jie, dr atas bimbingannya mengenai akupunktur daJam penyeJesaian

penulisan KTI sehingga sukses dan seJesai pada waktunya.

3. Mr BiJJ yang telah membantu daJam penulisan abstrak dan membantu

menteljemahkan dan memberi masukan.

4. Papa, Mama, Adik-adikku yang membantu mendukung dalam doa.

5. Johan Hamik, Sugi, Andi Jonjong, Andi gede, Didik, MuJyadi, Roy, Yopi, Eri,

Gek In yang teJah menyumbangkan kertas ,tinta, printer, scanner serta

waktunya untuk memberi masukan.

6. Pacar saya Yosi yang ikut memarahi bila saya bcrmaJas-malasan n:Jcmbljc1i

KTI.

7. Erick yang membantu menservis komputer saya.

8. Mas Denj yang JllcJTIbantu 111e-ngiii1iljUlkaiidata-d(lt~t.

9. Selia semua pihak yang teIah terJibat J;.d;'~IT;nicmbantLl :;ci;~':;.=':;;~;'"

KTI it:: s8yr; Hcap!;,,:; Terima Kasih yang sebesar-besamya.

Bandung, JuJj 2003
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