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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan

hidayah-Nya penulisan Skripsi dapat terselesaikan.

Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan

dalam menyelesaikan program Sarjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran

Universitas Kristen Maranatha.

Dalam penulisan Skripsi ini, tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik secara

moril maupun materil, secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk itu, pada

kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besamya

kepada :

Yang terhormat Pinandojo Djojosoewamo, dr.,Drs., AlF atas kesediannya

menjadi pembimbing pertama, terima kasih dan penghargaan yang setingi-

tinginya atas segala kebaikan, bantuan, pikiran, waktu, kesabaran serta

dorongan moril, sehingga kami termotivasi dan mampu menyelesaikan

Skripsi ini,

Yang terhorrnat DR.Iwan Budiman, dr.,MS, AIF selaku pernbimbing kedua

atas segala perhatian, bantuan, pikiran, waktu, serta dorongan dalarn

penyelesaian Skripsi ini,

Yang terhormat Sugiarto Puradisastra, dr yang telah mernbantu rnembirnbing

hingga Skripsi ini terselesaikan,

Para petugas jaga malarn Universitas Kristen Maranatha, BII, Perurnahan

Sukakarya, RM Wibisana atas kesediaannya untuk rnenjadi subjek percobaan

pada penelitian ini secara sukarela,

Benny dan Iwan ternan seperjuangan dalam pembuatan Skripsi,

Saudara Harry, Usep, Sandi, Iman, Dodi, Andri, Sidik, Hulman terirna kasih

atas bantuan dan kerja samanya,

VI

http://www.maranatha.edu


Lina dan keluarga atas dorongannya,

Nenty dan keluarga atas bantuan dan dukungannya,

Kakak dan adik tersayang terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala

kebaikan , kesabaran, serta dorongan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Yang terhormat Ayah (aIm) dan Ibu tercinta, terima kasih yang sedalam-

dalamnya atas segal a kemurahan hati, kebaikan, kesabaran, serta dukungan

baik moril maupun materil yang tidak terhingga, sehingga penulisan Skripsi

bisa terselesaikan.

Semoga Skripsi ini bermanfaat khususnya untuk sendiri, umumnya bagi pihak

yang membaca Skripsi ini.

Kiranya Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang akan membalas

segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penyusunan Skripsi ini.

Bandung. Juni 2002

Yudi Mintarjaya
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