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KATA PENGANTAR

DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASlli

LAGI MAHA PENY AYANG. Segala Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah

SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

SaIjana Kedokteran (S.Ked).

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Skripsi ini tidak akan

terlaksana dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril

maupun materiil, secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa penghargaan dan

terima kasih yang sebesar -besamya kepada yang terhormat

DR. Iwan Budiman, dr., MS, AIF atas kesediaan beliau menjadi pembimbing serta

bantuan yang tak terhingga dan tanpa pamrih dalam penyelesaian penyusunan

Skripsi ini.

Ucapan terima kasih Juga ditujukan kepada yang terhormat

Pinandojo Djoj0soewamo, dr., Drs. dan Sugiarto Puradisastra, dr. yang turnt

membantu kami dalam bimbingan.

Terima kasih juga ditujukan kepada ibu Endang Sceratmo yang bersedia

menyediakan tempat untuk penelitian.

Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya ditujukan kepada semua

naracoba dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan

Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Terima kasih juga kepada yang tercinta dan terkasih Apriyanti Shinta yang

dengan sabar, penuh kasih sayang, pengertian dan perhatian dalam menemani

menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Terima kasih juga kepada kawan kami Joko, Jo, Miko, Khomainy, Tara,

Anggi, Nico, Mega, Tia, Nila, Eno, Dian, Gita, Yayuk, Dini, Marda yang selalu
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memberi bantuan semangat dan dorongan, masukan-masukan serta kritik-kritik

yang membuat kami tennotivasi untuk segera menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Terima kasih pula yang tak terhingga kepada kawan-kawan pengurus Senat

Mahasiswa Fakultas Kedokteran periode 2001-2002 dan pengurus Tim Bantuan

Medis Avicenna 2001-2002 yang selalu menjadi semangat dan inspirasi dalam

menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Terakhir dan yang terutama penulis ingin menyampaikan ucapan terima

kasih yang sebesar-besamya kepada kedua orang tua tercinta dan mbak Ika atas

dorongan, semangat, dukungan, doa, perhatian, dan kesabaran dalam segala situasi

dan kondisi, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk merekalah Skripsi ini dipersembahkan

Semoga Allah SWT berkenan membalas semua amal ibadah dan kebaikan

semua pihak yang telah membantu penyelesaian Skripsi ini

Bandung,Juni2002

Indraji Dwi Mulyawan
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