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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan

rahrnatNya sehingga Skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk rnernenuhi salah satu syarat

kelulusan dalarn rnernperoleh gelar sarjana di Fakultas Kedokteran, Universitas

Kristen Maranatha, Bandung..

Banyak bantuan dan dorongan yang karni dapatkan dari berbagai pihak,

baik rnoril rnaupun rnateril, baik langsung rnaupun tidak langsung. Tanpa bantuan

dari rnereka, karni tidak dapat rnenyelesaikan Skripsi ini. Karenanya, pada

kesernpatan ini, karni ucapkan rasa terirna kasih yang tak terhingga kepada :

I. Pinandojo Djojosoewamo, dr.,Drs,AIF selaku pernbirnbing I, atas

birnbingan,dorongan,perhatian,kesabaran,dan bantuannya,sehingga Skripsi ini

dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pad a waktunya.

2. DR.Iwan Budirnan, dr.,MS,AIF selaku pernbirnbing II, atas

birnbingan,dorongan, pengorbanan,dan bantuannya,sehingga Skripsi ini dapat

diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

3. Sugiarto Puradisastra, dr. yang telah rnernbantu rnernbirnbing sehingga Skripsi ini

dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

4. Ima K.D, Anne.S, Desi T, Retno N, Relsofera, Desy AS, Dini W, Mardaria,

Yulia S.L, Septi D, Joice J.M.S, Desrnawati, yang telah bersedia rnenjadi

subjek penelitian.

5. YossefMakmur, 9710035, atas bantuannya rnernberikan catatan-catatan dan

buku-buku surnber penulisan Skripsi ini.

6. Seluruh ternan-ternan karni baik di dalarn rnaupun di luar perkuliahan, terima

kasih untuk segal a bantuannya.

7. Bapak dan ibu karni, yang selalu rnenyernangati dan rnengikuti perkernbangan

Skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
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Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan

kepada kami, dan mudah-mudahan Skripsi ini dapat membantu dan berguna bagi

yang membutuhkan.

Bandung, Juni 2002

Bayu Eka Rahman
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