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KAT A PENGANT AR

Puji syukur kepada Al1ah Bapa di surga atas berkat dan anugerah-Nya

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pad a waktunya.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

Sarjana Kedokteran ( S.Ked ).

Banyak kesulitan dan masalah yang hams dihadapi karena terbatasnya

waktu, materi, pengalaman, serta pengetahuan, tetapi semuanya dapat diatasi

berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat

diselesaikan pada waktunya. Oleh karena itu, pad a kesempatan ini perkenankanlah

kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Hanna Ratnawati, dr., M.Kes sebagai dosen pembimbing yang telah

menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan

bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya.

2. Pinandojo Djoj osocwarno, dr. dan Diana Krisanti, dr., M.Kcs yang telah

bcrscdia menjadi penguji.

3. Seluruh dokter di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen

Maranatha, atas pendidikan dan pengarahan yang diberikan selama masa

perkul iahan.

4. Para staf TV, perpustakaan dan pekarya di lingkungan Fakultas

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

5. Andreas tersayang atas kesabaran dan kasih sayangnya, juga om, tante,

dan Alvin yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan.

6. Papa, mama, dan cici tercinta yang telah memberikan doa, dorongan, dan

semangat.

7. Koko Weixiong atas semua bantuannya.

8. Shirley Vania dan Haneke Dewi, terima kasih atas persahabatan, acara

makan, dan belanjanya.

9. Teman-teman bimbingan : Gideon, Donny, Erwin, dan Sanny.
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10. Teman-teman yang ikut mendukung dalam penelitian ini : Christian,

Freddy, Hansen, Johan, Loka, Luke, Mishael, Nicko, Sindhu, Yogas,

Yosef, Andrey, Adit.

11. Rckan-rckan angkatan '99 atas kcrjasamanya yang kompak.

12. Tcman-tcman lainnya yang tclah ikut mcmbantu yang tidak dapat

disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, kami berharap semoga skripsi ini dapat bennanfaat bagi pihak

yang memerlukan.

Tuhan mernberkati.

Bandung, Juni 2002

Penulis

Silvia Yuanita
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