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KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tak terhingga atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha

Esa, sehingga proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dapat terseleseikan

dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Karya Tulis llmiah ini ditujukan untuk memenuhi salah satu

syarat memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran ( S.Ked ) di Fakultas Kedokteran

Universitas Kristen Maranatha Bandung.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah

ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, baik itu secara langsung maupun tidak

langsung, dalam berbagai bentuk bantuan, dari berbagai pihak. Maka dari itu,

penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas bantuan yang telah

diberikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, antara lain:

1. Papih dan Mamih yang tercinta, untuk doa-doanya setiap saat,

komputemya dan dukungan serta dorongan sehingga penyusunan skripsi

ini dapat terselesaikan dengan baik.

2. Kokoku Ferry yang tersayang, untuk kamera dan foto-fotonya yang sangat

membantu proses penyusunan karya tulis ini.

3. Aming Tohardi, dr., M.S., dan Ellya Rosa Delima, dr., selaku dosen

pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk

membimbing dan memberi arahan serta petunjuk sampai terselesainya

penulisan karya tulis ini dengan baik dan lancar.

4. Diana Krisanti Jayasaputra, dr. M.Kes. dan Sylvia Soeng dr., yang telah

bersedia meluangkan waktunya untuk mempelajari, dan memberikan

masukannya untuk karya tulis ini.

5. Jelly, untuk artikel-artikelnya dan masukannya mengenai bahan karya tulis

ini serta tinta printemya yang sangat berwama.

6. A sy, untuk senyumnya dan dorongannya serta inspirasinya yang

mendalam sehingga karya tulis ilmiah ini dapat cepat terselesaikan dengan

baik.
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7. Kristianto, thanks juga untuk program fotonya yang bagus dan sangat

mendukung dalam proses penyusunan karya tulis ini.

8. Juju, untuk tinta suntiknya dan dukungan moralnya.

9. Emkel, thanks untuk bimbingan diluar kampus.

10. Charles, Loka, Hendryanto dan Vina, thanks juga untuk textbook dan

gambarnya.

11. Luci dan Eva, thanks buat dorongan semangat dan nasehat-nasehatnya.

12. Ochi, thanks udah bantuin bikin abstrak bahasa inggrisnya.

13. Paulus, Leo, Dian, Agnes, dan Reza dan yang telah memberikan semangat,

bantuan, kritik dan saran.

14. Pa Satur dari Pabrik Aventis di Jakarta dan Pa Rido dari PT. Tunggal Sila

Farma di Bandung, , terimakasih atas brosur-brosur dan informasinya yang

akurat mengenai bahan karya tulis ini.

15. Pa Edi dan Ibu Wina untuk perninjaman textbook-textbook dari

perpustakaan yang sangat membantu.

16. Linda dan Andrew untuk kartu perpusnya.

17. Ternan-ternan yang hadir maupun tidak di ruangan sidang pada hari ini.

18. Orang-orang yang telah membantu baik itu secara langsung maupun tidak

langsung sehingga acara sidang hari ini dapat terlaksana dengan lancar.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang

telah diberikan kepada penulis, dan semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat

menambah pengetahuan dan berguna bagi banyak orang, khususnya yang

berkepentingan.

Bandung,Januari 2005

Ivan Herrnanto
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