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KATA PENGANTAR

Dengan nama ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas berkat,

rahrnat, dan hidayah-Nya, saya dapat rnenyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk rnenyelesaikan program

Sarjana Kedokteran ( S. Ked ).

Saya rnenyadari bahwa penelitian dan penulisan skripsi ini tidak akan

terlaksana dengan baik tanpa bantuan berbagai pihak, baik rnoril rnaupun rnateril,

baik langsung rnaupun tidak langsung.

Saya rnenyarnpaikan rasa penghargaan dan terirna kasih yang tulus kepada

DR. lwan Budirnan, dr., MS, AIF atas kesediaannya rnenjadi pembirnbing , serta atas

segala perhatian, jerih payah, kesabaran dan dengan dorongan rnoril yang tidak

terhingga, sehingga saya termotivasi untuk segera rnenyelesaikan skripsi ini. Juga

kepada Pinandojo Djojosoewamo, dr., Drs, AIF dan Sugiarto Puradisastra, dr. yang

telah rnembantu rnembimbing, sehingga saya dapat rnenyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada Ibu Endang Soeratmo, yang telah menyediakan ternpat

kepada saya untuk melakukan penelitian di Jalan Sabakan Jeruk Indah I No.1 I.

Ucapan terima terirna kasih yang tidak terhingga kepada ternan-ternan

rnahasiswa FK-UKM atas segala pengertian dan keIjasarnanya telah mernbantu

menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih buat Dini, Marda, Indraji, Khomay, Rinny,

Fifit, !cha, Shinta atas bantuan dan kerjasarnanya selama ini.

Terima kasih buat Mala, Uwi, Ika, Sinta, Siska, Veronika, Liza atas doa,

dorongan dan bantuannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Suat Ida, Lia, Tio terima kasih atas doa, bantuan, dan dorongannya selama ini.
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Terakhir saya menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih

yang tulus kepada Mama dan Papa atas segala pengertian, kesabaran, dorongan, doa,

semangat, perhatian dan bantuannya baik moril maupun materil selama ini sehingga

saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada pihak-pihak yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, saya

mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya.

Kiranya ALLAH SWT yang Maha Pengasih akan membalas kebaikan dari

semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Bandung, Juni 2002

Yayuk Nurmalasari
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