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KATA PENGANTAR

~ji syukur kepada Tuban Yesus Kristus yang sungguh mulia dan

sumber kekllatan dalam hidupku. la memberkatiku sepanjang hidup melebihi

segala sesuatu yang dapat tertuang dalam karya tulis ilmiah ini. Kesempatan,

kemampuan dan kreativitask-u tiadalah berarti, namun dengan berkat, kanmia dan

kasih-Nya memberik-u arah sehingga karya tulis ini dapat Imselesaikan sedemikian

rupa.

Karya tulis ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatk..'Ul

gelar Sarjana Kedok1:eran (S.Ked.) pada fakultas kedokteran Universitas Kristen

Maranatha.

Angka kejadian Stroke dan Faktor Risiko yang Mempengaruhinya di

Rumah Sakit Immanuel Periode Januari - Desember 2003, begitulah judul karya

tulis ilmiah ini, berisi kejadian penyakit stroke di Rumah Saki! Immanuel dengan

meneliti faktor risiko pasien stroke yang dirawat inap di Rwnah Sakit Immanuel

pada tahun 2003.

Penyelesaian karya tulis ilmiah ini tak lepas dari peron serta dan bantuan

berbagai pihak. Terirna kasih dan rasa penghargaan sebesar-besamya kepada :

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

sabar, mencurabkan tenaga dan pikiran, serta menduk-ung dari awal hingga

terselesaikannya karya tulis ilmiah ini.

2. Bing Haryono, dr.,Sp.S., sebagai dosen pembimbing yang bersedia

memberik.:'1n waktu, tenaga dan pikiran sehingga karya tulis ilmiah ini dapat

terselesaikan sedenUkian rupa.

3. Rini Tanjung, dr., sebagai dosen wali yang senantiasa memberi duklll1gan

moril selama menempuh pendidikan di Fak-ultas Kedokteran Maranatha ini.

4. Dedeh Supantini, dr.,Sp.S, sebagai dosen pet1gl1;jiyang banyak menlberikan

masukan dan sungguh membantu penyelesaian revisi karya twis ini.

5. Bapak Lubis (Kepala bagian), Pak Dalyun dan semua staf rekam medis

RillTh1.hSakit Immanuel yang telah memberikall kesempatau dau bantuau

dalam pengambilan data dari awal hingga terselesaikannya karya twis ini.
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6. Bapak Dodeh dan perawat SMF Saraf Rumah Sakit Innnanuel yang telah

membantu moril maupun tenaga selama bimbingan di Rumah Sakit Immanuel.

7. Bapak Edi dan Bu Wina di perpustakaan kampus, yang senantiasa membantu

meminjamkau bul.ll-bul.ll yang mendul.-ung pustaka karya tulis iui.

8. Diana K. Jasaputra, dr.,M.Kes., sebagai ketua tim KTI (KaIya Tulis 11miah)

yang mengkoordinasi penyelenggaraau karya tulis ilmiah ini dengan baik.

9. Ibu Arie Susanti, yang bersedia membantu pembuatan surat pennohonan

untuk keperluan karya tulis ilmiah ini.

10. Falmltas Kedok.-teran Universitas Kristen Maranatha, a1mamater tercinta yang

telah memberikan kesempatan menempuh pendidikan untuk mendapatkan

gelar smjana kedok.-teran (S.Ked.).

11. Diana, Dian, Leo, Dion, Tommyeko, Arief, Willy, Cherry dan semua rekan

bimbingan, Hem, Edmon, Nancy, Asri, Toto dan Ardi, Presidimn Bunda

Perdamaian, Ria clan semua rekan mudika St Borromeus, tempat tc.)tokopi

Mufu juga Borobudur serta siapa saja yang telah sungguh.-smtgguh membantu

dan memberikan dulmngan baik tenaga, moril dan pikiran dalam penyelesaian

karya tulis ilmiah ini, semoga Tuhan berkati.

12. Ibunda dan ayahandak.ll tercinta, Rini (my deep-inside) Kris dan Nina, adik-

adikku tersayang di rumah, atas semua yang kalian berikan baik materi, moo!,

kegembiraan, tenaga clan pikiran setiap harinya.
.. The health is not everything but everything without health is nothing ".

Akhir kata, mohon maaf sebesar-besamya bila ada kesalahan dalam karya tulis

ilmiah ini, terima kasih untuk semua kritik dan saran. Semoga dapat bennanfuat

bagi pihak yang memerlukau.

Bandung, Januari 2005

Stephanus Nikolas Ari Sakti Prasetya
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