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PRAKATA

Puji dan syukur saya ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat

rahrnat dan karuniaNya, Karya Tulis Irniah ini dapat saya selesaikan tepat waktu.

Banyak sekali bantuan saya dapatkan selarna penyusunan KTI ini,sehingga saya

tidak patah sernangat. Untuk itu saya banyak ucapkan terirna kasih kepada sernua

pihak yang telah rnernbantu saya dengan setulus-tulusnya.

Ucapkan terirna kasih yang sebesar-besarnya saya tujukan kepada Meilinah

Hidayat, dr.,M.Kes serta Susy Tjahjani,dr. selaku dosen pernbirnbing utarna dan

dosen pernbirnbing pendarnping saya, yang telah rnernbirnbing dan rnernberikan

rnasukan serta koreksi yang sangat berarti bagi penyusunan Karya Tulis Ilrniah ini.

Hanya karena kesabaran dan kebaikan beliau berdualah saya dapat rnenyelesaikan

KTI ini.

Tak lupa saya ucapkan terirna kasih saya juga kepada sernua ternan-ternan

yang telah banyak sekali rnernberikan bantuan yang sangat berharga, terutarna

Apriyanti Shinta dan cs-nya, Alex DP, Irwan MS, Ferly, juga kepada kakak dan

saudara saya serta rnasih banyak lagi yang tak dapat saya sebutkan narnanya satu

persatu . Narnun, bantuan, saran, kritik rnereka telah sangat rnernbantu saya dalarn

pernbuatan KTI ini.

Karya Tulis Ilrniah ini dibuat sebagai prasyarat kelulusan program studi S-l

Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

Saya berharap Karya Tulis Ilrniah dapat berrnanfaat bagi sernua orang

terutarna bagi rnahasiswall Fakultas Kedokteran. Saran dan kritik yang rnernbangun

sangatlah diharapkan.

Sekian dan terirna kasih atas perhatiannya.

Bandung, Desernber 2001

Wibisana Tejalaksana.
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