
PENGARUHTESLORENTZ

TERHADAPTEKANANDARAHNORMAL

PADA PRIA DEW ASA

KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis ini Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran

Ivan Paulus Gunata

9910019

FAKULTASKEDOKTERAN

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BANDUNG

2005

http://www.maranatha.edu


PRAKATA

Puji dan sukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena

atas berkat, rahmat dan bimbinganN ya yang tak terhingga, akhimya penulis dapat

menyelesaikan penelitian dan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.

Karya Tulis Ilmiah ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan

gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen

Maranatha, Bandung.

Berbagai kesulitan dan hambatan yang penulis temui selama melakukan

penelitian dan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini tidak mungkin dapat penulis lalui

tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini, penulis bermaksud untuk menyampaikan ucapan terima kasih

yang sebesar-besamya kepada:

· Pinandojo, dr, selaku pembimbing, terima kasih atas segala bimbingan dan

bantuan yang anda berikan selama ini.

· Sylvia Soeng, dr dan Dani Brataatmaja, dr, SpPK selaku tim penguji. Dan

Felix Kasim, dr, M. Kes selaku koordinator sidang.

· Lukas Tanubrata, dr, SpS (K), selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas

Kristen Maranatha, Bandung.

· Diana Krisanti Jasaputra, dr, M. Kes, selaku Koordinator KTI, atas ijin dan

persetujuan yang Anda berikan terhadap karya tulis ilmiah yang penulis buat

Int.

· Semua teman-teman yang sangat banyak membantu dan mendampingi penulis

dalam segala suka dan duka masa kuliah yang sangat panjang dan melelahkan

selama ini.

· Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan segala dukungan dan kasih

sayangnya.

· Semua pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan Karya Tulis

Ilmiah ini, langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu.

VI
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Vll

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis mohon maaf jika

terdapat kesalahan baik dalam sikap, tingkah laku, perbuatan dan kata-kata selama

pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. Penulis juga mohon kritik dan saran yang

membangun dari seluruh pembaca. Semoga, Karya Tulis Ilmiah ini dapat berguna

bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Bandung, Januari 2005

Penulis,

Ivan Paulus Gunata
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