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KAT A PENGANT AR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan

hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana

kedokteran (S.Ked).

Kami menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa

bantuan berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materiil, sehingga kami

menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besamya kepada :

1. Diana Krisanti Jasaputra, dr., Mkes. selaku pembimbing I yang telah

memberikan pengarahan, bimbingan, dorongan dan mengorbankan

waktunya yang sangat berharga.

2. Endang Evacuasiany, Dra, MS, AFK, Apt. selaku pembimbing II yang

telah memberikan pengarahan, bimbingan, dorongan dan mengorbankan

waktunya yang sangat berharga.

3. Iwan, Doni, Erfan, Yohanes, Tri, Heddy, Adit yang telah bersedia

mengorbankan waktu dan tenaganya.

4. Nico, Khomainy, Anggi, Joko, Jo, Tara, Emkel, Aji, Tia, Nila, Gita,

Mega, Eno, Dian, Arnel, Ita, Elly dan teman-teman lainnya yang tidak

dapat kami sebut satu persatu yang telah memberikan dorongan

semangat, kritik, saran serta masukan yang memotivasi kami

menyelesaikan skripsi ini.

5. Mbak Dian dan adik Tiyas yang selalu memotivasi dalam segala situasi.

6. Kedua Orang Tua tercinta yang selalu sabar dalam memberikan

dorongan, bimbingan, doa dan bantuan secara moril dan materiil

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang

membantu penyelesaian skripsi ini.

Bandung,Juni2002

Widiyatmiko Arifin Putro
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