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KA T A PENGANT AR

Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas kasih dan rahmatNya

maka skripsi ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk

meadapatkan gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked).

Skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan dan doa dari berbagai pihak, maka

sepantasnyalah pada kesempatan ini rasa terima kasih yang sebesar-besarnya

ditujukan kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas telah rnernbantu selarna

penulisan skripsi ini.

Ucapan terirna kasih disampaikan kepada :

1. Pinandojo Djojosoewarno, dr.,Drs., AIF selaku Pernbimbing I yang telah

meluangkan waktu, tenaga, dorongan, kesabaran, birnbingan dan

bantuannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik,

2. DR. Iwan Budirnan, dr.,MS, AIF selaku Pernbirnbing II yang telah

rnernberikan rnasukan, birnbingan, dorongan, pengorbanan dan waktunya

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada

waktunya,

3. Sugiarto Puradisastra, dr yangjuga telah rnernbantu rnernbirnbing,

4. Ibu Magdalena Fanuel, S.Psi., Kepala Laboratoriurn Psikologi

Eksperirnen, Fakultas Psikologi - UKM yang telah rnerninjamkan alat

kronoskop,

5. Para petugas jaga mal am UKM, BlI, Perumahan Sukakarya dan Rumah

rnakan Wibisana atas kesediaannya untuk rnenjadi subjek penelitian secara

sukarela,

6. Iwan Heryawan dan Yudi Mintarjaya ternan - ternan dalam pernbuatan

skripsi,

7. Ternan spesial yang kukasihi Dini Hidayat yang telah rnernbantu

rnencarikan literatur dari internet,
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8. Abang dan adik-adikku yang kukasihi yang terns memberi dorongan dan

doanya,

9. Kedua orang tua yang terhormat yang terns mendoakan dan memberi

bantuan materiil selama mengerjakan penulisan skripsi dan penelitian.

Akhimya, dengan penuh harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

masyarakat pada umumnya, kalangan kesehatan dan khususnya yang

pekerjaannya menuntut kewaspadaan yang sangat baik dan semoga Tuhan Yesus

memberkati semua pihak yang membantu.

Bandung,Juni2002

Benny Lumban Raja
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