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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat

dan rahmatNya maka karya tulis ini berhasil diselesaikan.

Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat

dalam menempuh ujian dan menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana

kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

Dalam penulisan karya ilmiah ini dilakukan studi pustaka untuk

mencoba menggali informasi yang ada yang diharapkan kelak dapat berguna

bagi banyak pihak. Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari sempuma dan

oleh karena itu segala saran, pendapat maupun kritik dari BapaklIbu serta

rekan-rekan sekalian masih dibutuhkan dalam rangka penyempumaan

penyusunan karya tulis ilmiah ini.

Dalam kesempatan ini, ucapan terima kasih pada :

1. Prof. Sulaiman Sastrawinata dr., SpOG sebagai Dekan Fakultas

Kedokteran UKM dan Penanggung Jawab Pelaksana Karya Tulis

Ilmiah.

2. Iwan Mulyadi dr. sebagai Dosen Pembimbing yang telah

memberikan bimbingan dan pengarahan.

3. Surya Tanurahardja dr.,MPH&DTMH sebagai Ketua Pelaksana

Karya Tulis Ilmiah

4. Wahyuni Lukita Atmaja., PhD sebagai Wakil Ketua Pelaksana

Karya Tulis Ilmiah.
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5. Sylvia Soeng dr. yang selalu mendukung dan memberi masukan yang

bermanfaat.

6. Khie Khiong, S.Si, M.Si , atas setiap doa, dorongan dan dukungan

morilnya dari awal sehingga selesainya pembuatan karya tulis ilmiah

ini. Bahkan ketika sudah ada di negeri yang jauh pun, tetap memberi

semangat dan mendukung penuh.

7. Bapak Wasto, karyawan Lab. Biologi, untuk segala bantuan yang

telah diberikan mulai dari awal penulisan

8. Keluarga,... terima kasih untuk semuanya. Aku pasti berhasil dan

akan terus maju.

9. Ko' Paulus dan semua teman-temanku tercinta di PSM UKM, untuk

segala dukungan dan doanya. Dukungan kalian semua merupakan

kekuatan yang besar yang dapat melampaui segala rintangan.

9. Okta dan Lius, untuk dukungan dan semangatnya selama di ruang

sidang.

10. Murry, sahabat yang selalu memberi semangat,menghibur dan

menguatkan bahkan di saat-saat yang paling berat sekalipun.

11. Theo, terima kasih untuk segala pengertian, perhatian dan doa yang

tak putus sepanjang waktu. Tuhan berkati kamu selalu.

Semoga segala kebaikan para dokter serta rekan-rekan mendapat berkat

dan rahmat yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Bandung, Agustus 2001

Rosalina VKS
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