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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat 

dan anugerah-Nya sehingga penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan. 

Karya Tulis ilmiah ini dibuat dan diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan 

dalam menyelesaikan program Sarjana Kedokteran (S. Ked), di Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha. 

Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan atas bantuan dari semua pihak baik 

secara moril maupun materil, yang langsung dan yang tidak langsung ikut terlibat 

dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, karena itu penulis ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih yang sebesar-besamya kepada : 
- DR. Iwan budiman dr., MS. Sebagai pembimbing utama dalam penyusunan 

Karya Tulis Ilmiah ini, terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya 

karena telah meluangkan waktu dan pikiran, serta kesabaran dan dorongan 

moril kepada penulis. 
- Pinandojo Djojosoewarno dr., Drs. Sebagai peinbimbing pendamping, terima 

kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya karena telah meluangkan 

waktu untuk membantu menyumbangkan pikiran dan saran serta memberikan 

dorongan moril kepada penulis. 
- Bapak Imran Abednego atas bantuannya menyediakan tempat untuk peneli tian 

ini di Gedung Administrasi Pusat lantai 2, Universitas Kristen Maranatha. 

Rekan-rekan mahasiswi Fakultas kedokteran Universitas Kristen Maranatha. 

Yang dengan sukarela menjadi naracoba dalam penelitian ini yaitu : Sari, 

Amalia, Pastina, Lucia, Firda, Selviana, Rina Sari, Herlina. Terima kasih atas 

bantuan dan dukungannya. Yessy, Uci, Lulu, Wiwi, serta Nia (Geng UCI), 

terima kasih atas kebersamaan kalian dalam suka dan duka selama mengikuti 

bimbingan dan latihan presentasi menjelang sidang Karya Tulis Ilmiah. 

- 

- Pastina Wahyu. Sahabat yang telah membantu dalam pengetikan naskah Karya 

Winda Marelyn. Sahabat yang telah mendukung didalam doa serta dorongan 

Kedua orangtuaku yang tercinta Drs. Reinhardt Benung dan Armelly R. 

Tulis Ilmiah dan yang selalu setia menemani penulis selama ini. 
- 

moril kepada penulis. 
- 

Benung. Terima kasih yang tak terhingga untuk dukungan doa yang tak henti- 
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hentinya serta dorongan moril maupun materil, kebaikan, kesabaran dan cinta 

kasih yang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis. Kakak-kakakku 

yang tercinta Wim d a n  uni Tati serta si kecil Felicia (Ecu Ue) dan Devina, 

Dede dan Irma serta si kembar Jennifer dan Jessica, Edo dan Rossy. Kalian 

adalah anugerah yang indah dalam hidupku. 
- Adikku Doddy yang telah membantu dalam pengetikan naskah Karya Tulis 

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu 

Ilmiah ini. 
- 

penulis dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini belum sempurna, karena itu 

sangat dibutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga Karya 

Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan semua pihak yang membaca 

Karya Tulis Ilmiah ini. 

Penulis yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, 

memberkati kita semua dan menganugerahkan kebaikan kepada semua pihak yang 

telah membantu penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

Bandung, Juli 2001 

Penulis, 
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