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KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam - dalamnya saya panjatkan kehadirat Allah SWT

Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia - Nyalah akhirnya skripsi ini

dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Adaplm judul skripsi ini yaitu Pebandingan nilai Arus Plmcak Ekspirasi

Antara Mahasiswa Perokok dan Mahasiswa Bukan Perokok dari skripsi ini adalah

membahas mengenai pengaruh rokok terhadap fungsi faal pam yaitu arus puncak

ekspirasi. Skripsi ini dibuat sebagai prasyarat kelulusan program studi S 1 Fakultas

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan lancar

tanpa bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segenap ketulusan

hati, perkenankanlah saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan

penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Teguh Widjaja, dr.,SpP.,FCCP, selaku pembimbing I, atas bimbingan, dorongan,

kesabaran, bantuan, dan perhatiatmya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

dengan baik dan tepat pada waktunya.

2. Slamet Sentosa, dr.,M.Kes, selaku pembimbing II, atas bimbingan, dorongan, dan

bantuannya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik tepat pada

waktunya.

3. Pinandojo Djojosoewamo,dr.,Drs.,AIF, yang telah ikut membantu dan

membimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Segenap dosen penguji yang telah ikut membantu megoreksi dan

menyempumakan skripsi ini.
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5. Nila F Daulay yang telah rnernberikan dorongan rnaupun kasih sayangnya

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan denga baik.

6. Ternan - ternan saya Adi Bali, Adi 98, Aditya, Andri, Aji, Anggi, Beta Lia, Devi,

Echi, Meta, Gita, Jo, lizaldi, Mega, Miko, Niko, Tia, Tara.

7. Ternan - ternan klub basket FK rnaranatha.

8. Papa (Wahyu DT ) dan Mama ( Nies ) serta kakak dan adik penulis (Lia dan

Adin ), Kakek, dan Keluarga Mama Ika yang telah rnernberikan dorongan dan

dukungan selarna penulisan skripsi ini

Serta rnasih ban yak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan narnanya satu persatu,

narnun bantuan, saran ,dan kritik rnereka telah sangat rnernbantu penulis dalarn

penyusunan skripsi ini.

Sernoga skripsi ini dapat berrnanfaat bagi sernua orang yang rnernbacanya,

terutarna bagi rnahasiswa dan rnahasiswi yang akan rnelanjutkan penelitian yang

serupa.

Saran dan kritik yang rnernbangun dari para pernbaca sangat penulis harapkan.

Sekian dan terirnakasih atas perhatiannya.

Bandung, Januari2004

Penulis
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