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PRAKATA 

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Karya 

Tulis Ilmiah ini. 

Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah 

satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

Penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini bermanfaat dan dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan bagi mahasiswa - mahasiswi Fakultas Kedokteran, dokter, 

juga khususnya bagi penulis sendiri 

Penulis menyadari bahwa penulisan Karya Tulis Ilmiah ini tidak terlaksana 

dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik mori! maupun materil, 

langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis tidak lupa 

mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 

1 .  Suhendar A. Gunawan, dr. FCCP, FACA. 

Atas kesediaannya menjadi pembimbing utama, serta atas perhatian dan waktu 

luang yang diberikan, kesabaran sehingga penulis mampu dan termotivasi 

untuk menyelesaikan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. Slamet Santosa, dr. 

Atas dukungan, perhatian, jerih payah, kesabaran dan dorongan moril, agar 

penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan 

tepat waktu. 

3 .  Benjamin Widjajakusuma, dr. Sp.PD, SpJP. 

Atas waktu yang begitu banyak diberikan, juga dukungan, perhatian, bantuan 

moril maupun materil. 
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4. 

5 .  

Semua pihak yang telah memberikan jurnal-jurnal yang dibutuhkan penulis. 

Kepada Komme yang telah rnemberikan dukungan moril dan doa, serta semua 

teman yang membantu dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. 

Kepada Ayahanda, Ibunda, saudara - saudari tercinta Potan, Vera, Ober, 

Aliong, dan Kemsit, penulis menyampaikan penghargaan rasa terima kasih 

atas bantuan moril dan materil, memberikan doa, semangat, perhatian, 

pengertian, dan bantuan lainnya selama penulisan Karya Tulis Ilmiah ini 

diselesaikan. 

Penulis menyadari bahwa penulisan Karya Tulis Ilmiah ini tidak luput dari 

segala kekurangan baik dari segi bahasa maupun dalam penyajian materi. Dengan 

demikian penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari 

semua pihak untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang 

telah membantu dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini. 

BANDUNG, JULI 2001 

Penulis 

S. MARIA M.D. GULTOM 

95 10034 
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