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KATAPENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT. yang telah

memberi rahmat dan hidayah-Nya kepada kami sehingga Karya Tulis Ilmiah ini

dapat diselesaikan pada waktunya.

Penulisan Karya Tulis nmiah ini tidak akan mungkin berhasil tanpa

adanya bantuan, petunjuk dan saran-saran dari berbagai pihak baik secara moril

maupun materil, yang langsung maupun tidak langsung ikut terlibat dalam

penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. Oleh karena itu. penulis ingin menyampaikan

ucapan terima kasih yang sebesar-besamya kepada :

Pinandojo Djojosoewarno. dr.. Drs, AIF. Sebagai pembimbing I. atas

bimbingan. kesabaran. perhatian. pikiran. tenaga. dukungan moril, dan waktu

yang beliau luangkan untuk penulis sehingga Karya Tulis nmiah ini selesai

tepat pada waktunya.

Rosnaeni. Ora sebagai pembimbing ll. yang telah bersedia menyediakan

waktu. tenaga, pikiran., serta dukungan moril pada penulis.

Dengan segala hormat suamiku Arie. yang telah memberi dorongan.

dukungan. kesabaran, dan kasih sayang yang luar biasa untuk penulis selama

pembuatan Karya Tulis IImiah ini.

Malaikat kecilku Irghy, yang membuat hidup kami lebih bermakna, terima

kasih telah memberikan keajaiban-keajaiban dalam tiap menitnya.

Seluruh stafkaryawan Fakultas Kedokteran atas bantuannya.

Sahabat-sahabatku yang baik : Teh Tanti, Bi ceci. lpiet. Ocep, Arya, Fani.

Nuning, Dine. Gaga.

Ola. Irawaty, Grace. Rini, Dian, Imas. Tika, Vita. atas bantuannya.

Mama, AA tercinta, atas doa yang tak henti-hentinya. kesabaran. dorongan

baik moril maupun materiil.

Papa Owi. Mami Sari. Zulfa. Aunil, atas semangat dan dukungannya,

sehingga Karya Tulis nmiah ini selesai.
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Mami Ai atas pengorbanan dan semangatnya, yang tidak lelah-Ielahnya

membantu penulis menye1esaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

Kakak-kakak kami yang tercjnta, atas dukungan dan semangatnya.

Bayu atas waktu, kesabaran dan bantuannya, yang telah memberi inspirasi

pada penulis.

Ivan yang telah rela mengorbankan waktu untuk penulis

Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang te1ah diberikan.

Bandung,Juni2004

Penulis,

Herawati
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