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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang

dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

Karya Tulis Ilmiah ini dibuat untuk melengkapi tugas akademis dan

memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Kedokteran Umum

di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan

Karya Tulis ini karena terbatasnya pengalaman dan kemampuan yang dimiliki.

Namun diharapkan Karya Tulis ini dapat bermanfaat dan memberikan

pengetahuan tambahan kepada pembacanya.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis banyak mendapat

bantuan dari berbagai pihak, baik dalam pengumpulan bahan pustaka maupun

dalam penyusunannya. Pada kesempatan ini dengan rasa hormat, penulis ingin

menyatakan rasa terima kasih yang sebesar -besamya kepada:

I. Iwan Muljadi, dr. selaku pembimbing utama yang sangat berperan dalam

pengumpulan bahan pustaka maupun penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

2. Jo Suherman, dr., MS selaku pembimbing pendamping yang juga sangat

berperan dan banyak memberikan bantuan dan bimbingan dalam

penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

3. Papa dan Mama tercinta serta kakak-kakak tersayang yang telah banyak

memberikan pertolongan, dorongan moril maupun materiil, doa, perhatian

dan kasih sayangnya.

4. Sherwin dan Ricky yang telah memberikan bantuan dalam pengumpulan

bahan pustaka dan memberikan dorongan serta telah menemani penulis

dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
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5. Desy, Sari, Desma, Sofie, Maria serta ternan-ternan yang tidak dapat

disebutkan satu persatu yang telah memberikan seman gat dan dorongan.

Sernoga segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis

mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Harapan penulis sernoga Karya

Tulis ini dapat bermanfaat bagi rnasyarakat dan rnahasiswa, khususnya bagi

rnereka yang menaruh minat terhadap masalah ini.

Bandung, Januari 2002

Penulis
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