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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadirat ALLAH SWT, karena atas rahmat dan

karunia-Nya lah skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besamya pada semna

pihak yang telah membantu dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini baik secara

langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankanlah kami

mengucapkan rasa terima kasih kepada :

I. Prof. Sulaiman Sastrawinata, dr., SpOG sebagai dekan fakultas yang telah

memberi dukungan pada kami untuk rnenyelesaikan Karya Tulis Ilrniah ini

hingga selesai.

2. Winsa Husin, dr., M.Kes sebagai dosen pembirnbing I yang telah bersedia

rnenyediakan waktu, tenaga, pikiran, perhatian, serta bantuannya sehingga

Karya Tulis Ilrniah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

3. Daniel WP, dr sebagai dosen pernbirnbing II yang telah bersedia rnenyediakan

waktu, tenaga, pikiran, perhatian, serta bantuannya sehingga Karya Tulis

Ilrniah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

4. Pinandojo DS., dr., Drs., AIF atas bantuannya kepada penulis dalam

rnenyelesaikan Karya Tulis Ilrniah ini tepat pada waktunya.

5. Seluruh dokter di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen

Maranatha, atas pendidikan dan pengarahan yang telah diberikan selarna

perkuliahan.

6. Sahabatku Budiman yang setia bersama-sama rnencari bahan teori sepanjang

hari baik cuaca hujan rnaupun panasnya sengatan rnatahari, dari satu karnpus

ke kampus lainnya.

7. Bi Ceci, atas bantuannya rnenjadi sukarelawati dan rnengajak para

sukarelawati lainnya.
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9. AmID, teh Dine, Yulius, Liliek, atas bantuannya kepada penulis dalarn

rnenyelesaikan Karya Tulis Ilrniah tepat pada waktunya.

10. Ipit, Hanny, Ida, Reni, Ratna, Uum, Ola, Linda, Dechu, teh Ev~ teh Hera, U1i,

Intan, Anjar, Herrna, Ari, Neneng, Monik.

I I. Ela tercinta atas bantuannya, semangat, dorongan, serta do' a yang tidak

pernah henti-hentinya sehingga Karya Tulis Ilrniah ini selesai dengan baik.

12. Ternan-ternan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas bantuannya.

13. Selumh karyawan UKM Fakultas Kedokteran atas bantuannya

14. Adhy Ardiansyah, Ammy Kurnia, adik kandung atas semangat dan do'a nya,

tidak lupa sang pelipur lara, pengusir jenuh adik kecilku Aisyah gendut.

15. Mamah dan papah, segala dorongan, seman gat, kasih sayang yang sangat

besar, terutarna do'a orang tua yang tidak henti-hentinya sehingga penyusunan

Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

16. Sernoga ALLAH SWT mernbalas segala kebaikan yang telah diberikan.

Bandung, Januari 2004

Aria Pumarna

VB

http://www.maranatha.edu

	page 1
	Images
	Image 1

	Titles
	KARYA TULIS ILMIAH 
	FAKULTASKEDOKTERAN 


	page 2
	Images
	Image 1
	Image 2

	Titles
	JUDUL 
	LEMBAR PERSETUJUAN 
	PEMBIMBING I 
	Winsa Husin, dr., M.Kes 
	BANDUNG, JANUARI 2004 
	MENYETUmI 
	PEMBIMBING II 


	page 3
	Images
	Image 1

	Titles
	LEMBARPERNYATAAN 
	Nrp : 9710076 
	Oemikian pernyataan saya 
	Bandung, Januari 2004 
	... 
	Aria Purnama 
	",I ., , 
	.-r. ... __~ . . 


	page 4
	Titles
	KATA PENGANTAR 
	hingga selesai. 
	perkuliahan. 
	VI 


	page 5
	Titles
	Bandung, Januari 2004 
	Aria Pumarna 
	VB 



	Master Index: 
	Back to TOC: 
	Help: 
	UK Maranatha Logo: 


