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karya tulis ilmiah ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

sarjana kedokteran ( SKED ) yang dikerjakan dalam semester vi. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan 
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Kepada semua teman-teman, Evy Silviana, Ineke kusumawati, Esa Wijarsih, 

dan Erna, penulis ucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan dan 

doa yang diberikan dan semangat kepada penulis. 

Kepada pihak-pihak lain yang telah membantu penulis baik secara langsung 

maupun tidak langsung yang mana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, 

penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalamdalamnya. 
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Terima kasih atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang Maha Esa karya tulis 

ilmiah ini dapat selesai di kerjakan. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas 

berkat yang melimpah atas bantuannya pada pihak-pihak yang selama ini 
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