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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

berkat dan anugrah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada 

waktunya. 

Skripri ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Kedokteran. 

Saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyusunan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab 

itu perkenankanlah kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1 .  

2. 

3. 

4. 

5 .  

6.  

7. 

8. 

Hanna Ratnawati, dr., M.Kes sebagai dosen pembimbing yang telah 

menyediakan waktu, tenaga, pikiran perhatian, kesabaran, serta 

bantuannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya. 

Seluruh dokter di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha, atas pendidikan dari pengarahan yang telah diberikan 

selama perkuliahan. 

Arief T., Wisnu W., Didik H.S., Erfan H., Iwan H., Yohannes S., Dian 

B., Leonardo H.P., Pieter S., Adi P., Jeremia, Andi N.S., Andri S., 

Hendra W., Kaleb. 

Bapak Eddy yang telah membantu menyediakan tempat dan ijin untuk 
perco baan. 

Cynthia tersayang atas segala bantuan, dorongan, semangat, doa, 

perhatian, dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan 

baik. 

Hanna, atas bantuannya menterjemahkan abstrak. 

Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas 

bantuannya. 

Lilies Elianawati, kakak kandung, atas semangat dan dorongan serta 

kasih sayangnya. 

vi 

http://www.maranatha.edu


9. Papi dan mami sebagai sumber semangat dalam proses penyusunan 

skripsi ini. Terima kasih atas segala semangat, dorongan, dan kasih 

sayangnya yang begitu dalam dan besar serta bantuan moral dan 

material sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan 

baik. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang telah 

diberikan. Akhir kata, kami berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pihak yang membutuhkannya. 

Bandung, Juni 2003 

Liliek Isdiantoro 
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