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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala 

rahmat dan karunia-Nya, akhirnya saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini 

untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana Kedokteran 

Umum di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

Saya menyadari bahwa penyajian karya tulis ilmiah ini jauh dari sempurna 

karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki, namun 

demikian saya telah berusaha untuk menyajikan sebaik mungkin agar hasil yang 

tertuang dalam Karya Tulis Ilmiah ini yang terbaik. 

Selama penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, saya banyak mendapatkan 

bantuan berupa bimbingan, saran dan doa dari banyak pihak. Untuk itu pula saya 

ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada: 

1. Aming Tohardi,dr.,MS,PAK sebagai pembimbing utama yang 

telah memberikan waktu untuk membimbing dalam penyusunan 

Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. Noviana Savitri, Fifit Fitri, Septi Dursbianti yang selalu 

memberikan dorongan dan bantuan serta untuk selalu 

menghabiskan waktu bersama-sama dalam menyelesaikan Karya 

Tulis Ilmiah ini. 

3. Anne Susanti, Ajeng rani, Mardaria, Ika Giantika, Crismatovani 

Glorina untuk selalu memberikan saran dalam menyelesaikan 

Karya Tulis Ilmiah ini. 

kak wiwi, kak Giok, kak Citra, Meiyin, yang selalu membantu dan 

menemani saya dalam menyelesikan Karya Tulis Ilmiah ini. Dan 

teman-teman kos lain Kak Erni, Kak Heni, Kak lusi, kak lola, kak 

cristin, kak tri, Lina, Misyel, Aries serta Rekan-rekan 98 yang telah 

mendengarkan keluh kesah penulis selama menyusun Karya Tulis 

Ilmiah ini. 
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5 .  Mama dan Bapak tercinta yang telah memberikan do’a dan 

dorongan moril maupun materi serta kasih sayang dan 

perhati iannya. 

6. Kakak tersayang mba Ety dan adik-adikku tersayang Mela, Ade 

Irma, Dek Vida yang telah banyak memberikan pertolongan, 

dorongan moril, doa, perhatian dan kasih sayangnya. 

Semoga segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada saya 

akan mendapat ridho dari Allah SWT. Harapan saya semoga Karya Tulis Ilmiah 

ini bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa kedokteran khususnya. 

Bandung, Juli 2003 

Lidaryanti 
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