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KATAPENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segal a

berkatNya sehingga penulis dapat rnenyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk rnernenuhi salah satu syarat kelulusan

dalarn rnernperoleh gelar sarjana di Fakultas Kedokteran, Universitas Kristen

Maranatha, Bandung.

Penulis rnenyadari terselesainya skripsi ini bukanlah sernata-rnata karena

kernampuan sendiri, rnelainkan banyak pihak yang rnernbantusehingga skripsi ini

dapat selesai. Tanpa bantuan rnereka, baik dalam hal rnoril rnaupun rnateriil, baik

secara langsung rnaupun tidak langsung, penulis tidak akan dapat rnenyelesaikan

skripsi ini. Maka dari itu, pada kesernpatan ini, penulis ingin rnengucapkan rasa

terirna kasih yang sebesar-besamya kepada:

1. Endang Evacuasiany, Dra, MS, AFK, Apt., selaku pernbirnbing I atas

dukungan, bantuan, dan arahannya serta rneluangkan waktu untuk

rnernbirnbing penulis hingga terselesainya skripsi ini.

2. Freddy Soebiantoro, Dr, selaku pernbirnbing II atas dukungan,

bantuan, dan arahannya serta rneluangkan waktu untuk rnernbirnbing

penulis hingga terselesainya skripsi ini.

3. Emkel, Ari, Edmonson, Hem, Aitara, Dicky, Maranu, Krisna, Adit,

Dion, Ali, Bowo, Dimas, Joko, Andri yang telah bersedia rnenjadi

naracoba.

4. Dicky Suseno dan Emkel, ternan kost penulis yang telah senng

rnernbantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Adit, yang telah rnernbantu dalam penghitungan statistik.

6. Seluruh ternan-ternan, baik di dalam rnaupun di luar perkuliahan yang

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas persahabatannya, doa dan

bantuan yang diberikan kepada penulis.

7. Ady Bakti Ginanjar dan Urnar Seno Waskito, ternan kostan yang telah

rnerninjarnkan printemya sehingga skripsi ini dapat terwujud.
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80 Papa, mama dan adik-adik penulis yang selalu memberi semangat,

motivasi doa dan dukungan material sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi inio

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang diberikan

kepada penulis, dan semoga skripsi ini berguna untuk memperluas

pengetahuan kita dan dapat berg una bagi yang membutuhkano

Bandung, Desember 2003
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