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KAT A PENGANT AR

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,

kami dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tujuan daripada penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat

kellliusan dalam memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di FK UKM Bandung.

Kami menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak, kami tidak dapat

menyelesaikan skripsi ini. Dcngan demikian kami menyampaikan terima kasih yang

sebesar -- besamya, kepada DR. I\\'an BlIdiman,dr.,MS.,AIF. atas kcsediaannya

menjadi Pembimbing Utama, serta atas segala perhatian, kesabaran dan dllkungan

maril yang tidak terhingga.

Ucapan terima kasih yang sebesar besamya kepada Pinandojo

Djojosoewamo,dr.,Drs,AIF dan Sugim10 Puradisastra,dr. yang telah membantu

membimbing dalam penelitian ini hingga selesai.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan tenma kasih kepada Ibu Endang

Soeratmo, atas berkenannya meminjamkan tempat untuk pelaksanaan penelitian

Ucapan terima kasih kepada rekan -- rekan mahasiswa FK UKM atas

keljasama dan partisipasinya dalam membantu menyelesaikan penelitian untuk

penlllisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar - besamya kepada David Budi dan Kadek

Budiarta atas segal a bantllan dan dllkungannya sehingga kami dapat menyelesaikan

skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar - besamya kepada sahabat ~ sahabat yang

terkasih: Dwi Hari, Sayu, Putu Duarsa, Made Dwirta, Kadek Arnbara, Maria, Mona,

Nia, Lulu, Wiwi, Yesi, Winny, Ana, Inda, one, Adik, dan Komang atas segal a

dukungan dan kebersamaannya sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Cok Istri, Cok Gede dan Cok

Agung dan Bapak Cok Raka Pemayun yang telah memberikan doa restll, kesabaran,

dukungan, perhatian dan bantuannya selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi
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Ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada Ajung dan Ibu yang telah

memberikan doa restu, kesabaran, dukungan, perhatian dan bantuannya selama ini

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata kami hanya bisa mengharapkan semoga segal a amal baik

tersebut mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kebaikan

semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini

bennanfaat bagi kita semua

Bandung, .luni 2002

Cok Sri Pratiwi
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