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PRAKA TA

Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah

memberikan kesempatan, ketekunan dan mendampingi selalu sehingga Karya

Tulis IImiah ini dapat selesai pada waktunya.

Penulisan Karya Tulis IImah dapat berhasil atas bantuan yang

diberikan secara moril maupun materiil dari berbagai pihak maka penulis

menyampaikan terima kasih kepada :

· Lusiana Darsono,dr.,M.Kes selaku pembimbing I atas bimbingan,

kesabaran, perhatian, pikiran, tenaga, dukungan moril dan waktu yang

beliau luangkan untuk penulis sehingga Karya Tulis Ilmiah ini selesai

tepat pada waktunya.

Dani Brataatmadja.,dr.,Sp.PK selaku pembimbing II atas bimbingan,.

.

pikiran, tenaga, dukungan moril dan waktu yang beliau luangkan untuk

penulis.

Hendrawati.S, Tugiri.G dan Oky Goria sebagai keluarga penulis yang

paling dekat, selalu memberikan dukungan dan kasih sayang.

Indrasanto terkasih yang telah mendampingi dan memberi semangat.

Tim KTI dan semua pihak di Universitas Kristen Maranatha yang selalu

membantu, memberi dorongan dan perhatiannya.

Aming Tohardi,dr., Ellyana Rosa. Delima,dr selaku tim penguJI atas

kesediaannya meluangkan waktu untuk menguji dan memberi masukan.

Keluarga besar Yuliani Satyaputra,drg., keluarga besar Rosa, Dewiyanti

dan seluruh keluarga yang lainnya yang telah membantu dan selalu

memberi dukungan.

Teman- ternan penulis yang telah membantu, memberi dukungan serta

meluangkan waktunya sehingga penulis lebih berusaha memberikan yang

terbaik dalam menyelesaikan KTI ini Diana, Natalia, lrawaty, Ella.D, Bi

Cetz, Edithia, Rina., Yeni.M, Yuni.S, Livia.W, Olitia., Selviana, Lily, Juvi.

R, Muchlis.Dachlan, Drs. MT yang telah memberikan waktu dan

membimbing statistik
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· Ternan -ternan yang telah rneluangkan waktunya sehingga kelancaran

penelitian ini dapat selesai pada waktunya Ade.K, Wisnu, Ricardo,

Hemowo, Hengky.T, Handi, Yanto.

· Ternan - ternan yang hadir, rnernbantu dan rnendarnpingi penulis disaat-

saat terakhir dalam menyelesaikan penulisan ini kepada Karina Tirta,

Theresia dan Agnes.

Bandung, Januari 2005

Penulis,

LntanSuryani Goria
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