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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, berkat dan anugerahNya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini yang merupakan  salah satu 

prasyarat kelulusan program studi  Sarjana Kedokteran ( S.Ked ) Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha, sesuai waktu yang ditentukan. 

 Selama melakukan penelitian dan penyusunan Karya Tulis  Ilmiah ini, penulis 

benyak memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1.  Pinandojo Djojosoewarno, dr.,Drs.,AIF sebagai dosen pembimbing utama yang 

dengan sabar telah memberikan waktu dan tenaganya dalam memberikan 

nasihat , arahan dan perhatiannya dalam membimbing, membantu dan 

mendukung selama penyusunan  Karya Tulis Ilmiah ini. 

2.  Sijani Prahastuti, dr. sebagai dosen pembimbing pendamping yang telah 

memberikaan bantuan, bimbingan dan dukungan hingga terselesaikannya 

Karya Tulis Ilmiah ini. 

3.  Djusena, dr., AIF dan Lisawati Sadeli, dr. sebagai dosen penguji utama dan 

penguji pendamping yang telah menyisihkan waktunya dan memberikan 

banyak kritik dan saran yang membangun untuk penulisan Karya Tulis Ilmiah 

ini. 

4. Bapak-bapak Satpam UKM yang telah meluangkan waktu dan secara sukarela 

telah bersedia menjadi subjek penelitian. 

5.  Papa,  Mama, Diana, Ria, Nenek tercinta   terima kasih untuk doa, kasih 

sayang, perhatian dan dukungan materi yang tak henti-hentinya kepada 

penulis.  

6. Patricia Vina  yang telah mengorbankan waktu, tenaga, membantu, mendukung, 

hingga terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah ini. 

7.  Tante kos, Bernadetta Rufina untuk segala dukungannya secara moral kepada 

penulis. 

8.  Prisil, Wenny, Mpo, Daniel, Lestari untuk segala bantuan dan pertemanan yang 

ada.  
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9.   Dan semua pihak yang ikut membantu, yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu. 

 Semoga Tuhan membalas setiap kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. 

Penulis berharap agar Karya Tulis Ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para 

mahasiswa/mahasiswi Fakultas Kedokteran, masyarakat dan perkembangan ilmu 

kedokteran.   

 

Bandung, Desember 2005 

 

 

Wira Prasetya Chandra 
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