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KA T A PENGANTAR

Puji dan syukur ~epada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahrnat dan

karunia-Nya, penulisan Skripsi ini dapat selesai.

Skripsi ini dibuat dan diajukan sebagai salah satu syarat guna

rnenyelesaikan program Sarjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran

Uni\ersitas Kristen Maranatha.

Selama proses penulisan Skripsi ini, ban yak sekali bantuan yang diterima

dari berbagai pihak, baik moril maupun materiL langsung ataupun tidak langsung.

Untuk itu, perkenankanlah penuhs mengucapkan terima kasih yang sedalam-

dalamnya kepada:

1. Yang Terhorrnat DR. Iwan Budiman, dr.,MS,AIF. Sebagai pembimbing

utama dalam penyusunan Skripsi ini, ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala

perhatian, bimbingan, pengorbanan, kesabaran, serta dorongan monl

yang begitu besarnya, sehingga penuhsan Skripsi ini dapat selesai.

2. Yang Terhorrnat Pinandojo Djojosoewarno, dr.,Drs, AIF., dan Sugiarto

Puradisastra, dr. Yang telah membantu membimbing.

3. Bapak DR. A. Purba, dLMS, AIF. Selaku ketua Balai Kesehatan

Olahraga Masyarakat (BKOM) Ja\va Barat. Yang telah menyediakan

tempat serta fasilitas untuk penelitian.

4. Ibu Endang Soeratmo. Terimakasih sebesar-besamya atas kesediaanya

memberikan tempat untuk penelitian

5. Kepada rekan-rekan mahasis\va Fakultas Kedokteran Universitas

Kristen Maranatha yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu,

terima kasih atas kesedian meluangkan waktunya untuk menjadi

naracoba dalam penelitian ini, semoga bantuan dan kerelaan rekan-

rekan semua mendapat balasan dari Tuhan Maha Esa.
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6. Kepada saudari Samira, Dini, Marda, Yayuk, Mona, Yuli, tcrimakasih

atas bantuan dan ke~iasamanya.

7. Kepada saudara Benny. LR, Shandi, Yudi, IMP. Benny, Franky,

Hengky, Bayu, Handi "Anyun", lwan. H, Andry. PJ, sebagaj sesama

teman bimbingan. Kebersamaan kita akanjadi kenangan.

8. Kepada saudara Donny Saliman, Velta Rianfcbo Chandra, dan

Muljadie Setiawan. Terimakasih atas bantuan dan dorongannya.

semoga pertemanan kita akan abadi.

9. Kepada adik-adiku tersayang. Usef, Rendy, dan Susan yang selama ini

telah memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan studio

terutama penulisan skripsi ini.

10. Yang terhonllat kedua orang tuaku tercinta. Terimakasih yang tak

terhingga atas segala kemurahan hati, kebaikan, kesabaran, do'a serta

dukungan moril maupun materil. Semoga Tuhan memberikan

kebahagian dan keselamatan dunia dan akhirat.

Semoga Skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penyusun dan umumnya

bagi rekan-rekan pembaca skripsi ini.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa akan membalas segala kebaikan semua

pihak yang telah membantu penulisan Skripsi ini.

Bandung,Juni 2002

Hendryana
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