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KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala

berkat dan anugerah

waktunya.

Skripsi ini dibuat sebagai prasyarat kelulusan program studi S 1 FakuItas

Nya hingga dapat tersusunnya skripsi ini tepat pada

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Sesuai judul skripsi ini yaitu

Pengaruh Lama Merokok dan Dosis Rokok Terhadap Nilai Arus Puncak Ekspirdsi

pada Usia Diatas 50 Tahun maka skripsi ini membahas penurunan fungsi paru

pad a perokok lanjut usia yang disebabkan lamanya kebiasaan merokok dan

banyaknyajumlah rokok yang dihisap setiap harinya.

Saya sadar bahwa dalam meyusun skripsi ini. tidak akan dapat terlaksana

dengan baik tanpa adanya dukungan dan bantuan dari bcrbagai pihak. Karcna itu

say a ingin rnenyarnpaikan rasa tcrima kasih dan pcnghargaan yang sctinggi--

tingginya kcpada :

1. Teguh Widjaja. dr..SpP..FCCP. selaku pembimbing L atas \Vaktu.

bimbingan. bantuan. kesabaran dan perhatiannya hingga skripsi ini dapat

selesai tepat waktu

Slarnct SantoS3. dr..M.Kes. selaku pembimbing II. atas waktu. birnbingan.

bantuan. kesabaran dan pcrhatiannya hingga skripsi ini dapat selcsai tepat

waktu.

3. Pinandojo Djojosoewamo, dr.,Drs.,AIF, yang turut mnyumbangkan saran

dan bantuan untuk penyusunan skripsi ini.

4. Segenap doscn pcnguji yang telah membantu mengorcksi untuk

scmpurnanya skripsi ini.

5. Rino Pattiata. dr atas pctunjuk dan sardnnya.

6. Ternan - ternan saya Tara. Ari. Emkcl, Joko. Khrisna. Odil. Indn~i.

Nancy. Glen. Tri. Deby. Doni. Ogi atas dukungan dan bantuannya.

7. Ternan - ternan dari pecinta alam MAPEKA.

8. Semua subjek pcnelitian yang telah mcmbcrikan \Vaktll dan kcrjasamanya
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9. Almarhum Papa (RJ. Pattiradjawane) dan Mama (Imas), Kakak (Maya

dan Siwi). keluarga Mama Etje dan Mama Leni yang telah memberikan

semangat, dorongan dan kasih sayangnya.

Dan masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu

persatu, untuk itu atas segal a dukungan, saran dan kritiknya saya ucapkan tcrima

kasih.

Semoga kiranya skripsi ini dapat bem1anfaat bagi pembacanya. terutama

bagi mahasiswa dan mahasiswi yang membutuhkan informasi mengenai hal -hal

yang berkaitan dengan skripsi ini.

Saya menghampkan samn dan kritik yang membangun dari pembaca.

sekian dan tcrimakasih.

Bandung. Januari 2005

Penlll is

Vl!

---
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