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KA TA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat

dan berkatNya yang berlimpah sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

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

Maranatha.

Pada kesempatan ini ucapan terima kasih yang sebesar-besamya ingin

disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan skripsi baik

secara langsung maupun tidak langsung, yaitu kepada :

Yang terhormat DR. Iwan Budiman, dr., MS., AIF atas kesediaannya

menjadi pembimbing utama dalam skripsi ini. Terima kasih untuk semua

pengorbanan waktu, dorongan moril, pikiran, bantuan dan kesabaran yang

tak terhingga sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Yang terhormat Pinandojo Djoj osoewarno, dr., Drs., AIF dan Sugiarto

Puradisastra, dr. yang telah meluangkan waktu untuk ikut membimbing

dalam pembuatan skripsi ini.

Terima kasih kepada Ibu Endang Soeratmo atas kesediannya menyediakan

tempat untuk penelitian ini.

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Maranatha yang tidak dapat

disebutkan satu persatu, atas kesediaannya menjadi naracoba dalam

penelitian ini. Semoga semua bantuan dan pengorbanan yang sudah

dilakukan dibalas oleh Tuhan.

Indrawaty, Marsela, Shirley, Diana Ridzki atas bantuan dan kerjasamanya.

Semua ternan-ternan di Sharon Riau dan Youth 1 Gereja Rehoboth yang

tidak dapat disebutkan satu persatu atas semua dukungan moril dan

do anya.

Andreas Tjhin atas semua dukungan doa, moril dan kasih yang selalu

diberikan.
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Arianto Santoso, Ir., MBA, Evelyn Runkat, drg. dan keponakan Valerie,

Nino Maulana, ST dan Celia Runkat, STA atas semua dukungan doa dan

moril yang selalu diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Kedua orang tua Johannes Runkat, dr. dan Christina Sajogo, dr. atas

semua dukungan doa, moril maupun material, kesabaran, waktu dan

tenaga yang selalu diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya,

sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa yang akan membalas semua jerih payah

yang telah dilakukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandung,Mei2002

Melvina Rachel Runkat
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