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KATAPENGANTAR

Puji dan syukur sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas

rahmat, penyertaan dan pertolongan-Nya selama penulisan dan penyusunan

skripsi ini.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana

Kedokteran ( S.Ked ).

Tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak

langsung, penulisan skripsi ini tidak akan dapat terlaksana. Terima kasih dan

penghargaan sebesar -besarnya kepada :

1. Dr. Iwan Budiman, dr., MS., AIF., atas kesediaannya menjadi

pernbirnbing serta atas segala perhatian, bantuan, kesabaran, jerih

payal1 dan dukungan yang diberikannya tanpa kenallelah.

2. Pinandojo Djojosoewarno, dr., drs., AIF. dan Sugiarto Puradisastra,dr.,

atas bantuan dan bimbingannya.

3. lbu Endang Soeratmo, atas kesediannya rnernberikan waktu dan temp at

untuk pelaksanaan penelitian.

4. Ternan-ternan yang secara sukarela telah bersedia menjadi naracoba

dan berpartisipasi dalam penelitian.

5. Sahabat-sahabat yang telah bekexjasama dan mernberikan dukungan

dalam penyelesaian skripsi ini : Luke, Diekie, Loka, Marsela, Melvina,

Shirley.

6. Daniel Kurniawan, atas segala bantuan, perhatian dan dukungannya

selama proses penulisan dan penyuStman skripsi ini.

7. Oma tersayang, atas perhatian dan doanya selama ini.

8. Jessica tersayang, atas dukungannya yang Iuar biasa.

9. Papie Mamie tercinta. atas perhatian dan dukungannya yang tidak

terkira, atas doa dan cinta yang dicurahkan dengan tiada hentinya.
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Semoga semua waktu, usaha dan kerja keras yang telah diberikan

selama penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat menjadikan skripsi ini

bennanfaat

Bandung,Juni2002

Diana Ridzki
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