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PRAKATA

Puji syukur kepada Allah S.W.T, karena hanya dengan karunia-Nya maka

akhimya penulis dapat menyelesaikan penyusunan KTI ini. Penulisan KTI ini

bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai Sarjana Kedokteran di

Universitas Kristen Maranatha.

Penulis menyadari bahwa dalam dalam penyusunan KTI ini masih jauh dari

sempurna clan penulis telah banyak mendapat bantuan, kritik dan saran dari berbagai

pihak, sehingga KTI ini dapat terselesaikan. Maka dalam kesempatan ini penulis

menyampaikan rasa terima kasih yang tulus clan penghargaan yang sebesar-besarnya

kepada pihak-pihak tersebut di bawah ini.

I. Donny Pangemanan, drg., SKM selaku dosen pembimbing utama yang telah

bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan clan

bimbingannya dalam menyelesaikan KTI ini.

2. Ibu Evaliza yang telah membantu mengumpulkan bahan-bahan KTI ini.

3. Papa, Mama, Yanu clan Mieffa yang telah memberikan doa restu serta

dorongan moril clanmateril selama penulis menyusun KTI ini.

4. Iwandheny Sepmeitutu, S.Ked yang telah memberikan doa clan semangat

untuk cepat menyelesaikan KTI ini.

5. Juniar, Novi, Bram yang telah membantu dalam penyusunan KTI ini.

6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

membantu dalam menyelesaikan KTI ini.

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan atas segala jasa-jasa yang telah

diberikan kepada penulis. Akhir kata semoga KTI ini dapat memberikan manfaat bagi

siapapun yang memerlukannya.

Bandung, Januari 2004

Lisa Utami
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