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PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan dan Bunda Maria yang telah memberikan

berkat-Nya sehingga Karya Tulis ini dapat selesai.

Karya Tulis Ilmiah denganjudul "Gambaran Sosial Ekonomi Terhadap

Tingginya Kasus Tuberculosis di Rumah Sakit Immanuel selama Bulan Mei

sampai Juli tahun 200r ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan

gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen

Maranatha.

Diucapkan terima kasih kepada:

1. Bastion, dr. sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu da

dengan kesabarannya untuk membimbing selama pembuatan karya tulis ini

hingga selesai.

2. Manager rawatjalan /rawat inap yang telah memberi izin untuk pengambilan

data.

3. Para pasien rawat inap dan rawatjalan yang telah bersedia untuk dimintai

keterangan.

4. Papa,mama,semua saudaraku dan orang -orang yang aku kasihi yang telah

banyak memberikan doa, dorongan ,semangat,kesabaran dan saran-sarannya

sehingga karya tulis ini dapat selesai.

5. Nanik,Irene,Chika, Yuly dkk ,yang banyak membantu dalam pencarian data

dan saran-sarannya sehingga karya tulis ini dapat selesai

Karya tulis ini disadari masihjauh dari sempuma namun diharapkan agar

karya tulis ini dapat memberikan banyak manfaat bagi para pembaca, khususnya

bagi rekan - rekan mahasiswaKedokteranUniversitasKristen Maranatha . Saran

dan kritik yang membangun sangat diharapkan.

Akhir kata semoga Tuhan membalas segala amal dan budi kebaikan semua

pihak yang telah banyak membantu dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini.
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Bandung, Januari 2004

Lucia Palmaningrum Lestari
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