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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah

rnernberikan kasih dan karuniaNya sehingga penulisan skripsi ini dapat

terselesaikan dengan sempuma.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk rnenyelesaikan program

Sarjana Kedokteran.

Saya rnenyadari bahwa penelitian dan penulisan skripsi ini tidak akan

terlaksana dan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak.

Ucapan terirna kasih pertarna-tama saya sarnpaikan sedalarn-dalarnnya

kepada yang terhonnat DR. Iwan Budiman, dr., MS, AIF, atas segala birnbingan,

perhatian dan dorongan sehingga saya dapat rnenyelesaikan skripsi ini. Juga

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

atas bantuan birnbingannya.

Saya ucapkan terirna kasih juga kepada DR. A. Purba, dr., MS, AIF selaku

Ketua BKOM labar (Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat) yang rnenyediakan

tempat dan fasilitas untuk penelitian saya dan kepada Ibu Endang Soeratmo yang

telah menyediakan temapat untuk penelitian saya.

Ucapan terirna kasih juga kepada ternan-ternan rnahasiswa FK UKM selaku

subjek penelitian yang telah rnembantu dan berpartisipasi dalam penelitian ini.

Terima kasih juga kepada Yayuk, Dini, leha, Shinta, Noviana, Handy,

lndraji, Khornainy, Kak Evy, Kak Hendryana atas bantuannya dan terutarna

kepada Kak Markus atas segala perhatian, doa, cinta, kasih dan dukungannya

selarna ini. Serta kepada semua ternan-ternan yang tidak bisa disebutkan satu

persatu dalarn penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih yang tidak terhingga saya sarnpaikan kepada Robert dan Lexi

tersayang yang senantiasa rnernberikan iringan doa, dorongan dan segala

perhatian sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
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Terima kasih yang tak terhingga juga saya sampaikan kepada Bapak dan

Mama tercinta atas segala doa, perhatian dan dorongan baik moril maupun materil

selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kemurahan dan kebaikan kepada

semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini dan semoga skripsi ini

bennanfaat bagi pembaca yang memerlukannya.

Bandung, Juni2002

Mardaria Patioran
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