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PRAKAT A

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis

Umiah ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana kedokteran.

Selama penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis telah banyak memperoleh

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka penulis meghaturkan banyak

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

I. Kedua Orang tua saya yang telah mendidik dan merawat saya dengan sepenuh

kasih. Juga untuk segala perhatiannya dan dukungannya dalam penyusunan

Karya Tulis IImiah ini.

2. Surja Tanurahardja, dr., MPH, DTM&H yang telah meluangkan waktu

membimbing dan membantu saya.

3. Dr.A. Sim Kie Jie yang telah membantu, membimbing dan menyediakan data-

data yang saya perlukan.

4. Pinandojo Djojosoewamo, dr., yang telah membantu memberikan bahan-

bahan penulisan.

5. Winny, drg., yang telah membantu memberikan bahan-bahan penulisan.

6. Kedua orang adikku, Deny dan Koko atas dukungan dan bantuannya.

7. Eci dan Beny, Vita dan Ardy, B'Cec (Desy Apriani), Natalia, Sandra, Ririn,

Delwin, Mbak dedek, Linda, Syah, Ita (Dwi Nurmi), Ratih, Muliadi, lin atas

segala bantuan dan dukungannya.

8. Ternan-ternan yang telah sangat membantu yang tidak bisa saya sebutkan

satu-satu atas saran, bantuan dan dukungannya.
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9. Dan semua pihak yang tidak tertuliskan disini yang telah membantu saya

dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

Bandung, Januari 2005
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