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PRAKATA 

 

     Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaan-Nya 

dari awal penyusunan sampai terselesaikannya karya tulis ilmiah ini. 

     Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan 

dalam memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas 

Kristen Maranatha Bandung. 

     Dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah ini banyak diterima bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini 

diberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

 

1. Daniel S. Wibowo, dr., M.Sc selaku dosen pembimbing utama yang 

dengan penuh perhatian dan pengertian mau meluangkan waktu dari 

sekian banyak kesibukannya untuk memberikan bimbingan, bantuan 

pemikiran, moral dan semangat sehingga karya tulis ilmiah ini dapat 

terselesaikan. 

2. Diana A.B., dr., M.Kes selaku dosen pembimbing pendamping yang 

bersedia meluangkan waktu dari sekian banyak kesibukannya  untuk 

memberikan nasihat, masukan dan bantuannya dalam menyelesaikan 

pembuatan karya tulis ilmiah ini. 

3. Heddy Herdiman, dr. yang telah membantu dan memberikan dukungan 

dan semangat untuk penyelesaian karya tulis ilmiah ini. 

4. Teman-teman mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha yang telah rela meluangkan waktu dan tenaganya untuk 

menjadi subjek penelitian. 

5. Ayu Permata Sari, Rommy Andika Kurniawan dan Samuel Satria Lipat 

yang telah membantu dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini. 

6. Koordinator sidang dan seluruh tim KTI yang telah memberikan 

kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian dan membuat karya 

tulis ilmiah ini serta mengijinkan penulis untuk mengikuti sidang karya 

tulis ilmiah. 



7. Budi Widyarto, dr.  dan Freddy Tumewu, dr. M.Kes.  yang telah bersedia 

meluangkan waktu dari sekian banyak kesibukannya untuk menjadi 

penguji dalam sidang karya tulis ilmiah ini. 

8. Pak Deni atas kerjasama dan bantuannya. 

9. Papa dan Mama beserta keluarga yang dengan kasih sayang, memberikan 

semangat, dorongan dan perhatian sehingga karya tulis ilmiah ini dapat 

terselesaikan. 

 

     Akhir kata, terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu baik 

secara moril maupun materiil dalam pembuatan karya tulis ini. Semoga karya tulis 

ilmiah ini dapat berguna bagi pembaca dan perkembangan ilmu kedokteran. 

 

 

                Bandung,   Januari 2008 

 

 

        Christopher Senjaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

Sebagai mahasiswa Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang bertanda 

tangan di bawah ini, saya: 

Nama : CHRISTOPHER SENJAYA 

NRP  : 0410062 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 

Universitas Kristen Maranatha Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (Non-exclusive 

Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : HUBUNGAN 

ANTARA PANJANG TULANG FEMUR DENGAN TINGGI BADAN 

PADA PRIA DEWASA MUDA. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini 

Universitas Kristen Maranatha Bandung berhak meyimpan, mengalih 

media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), 

mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau 

media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama 

tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.  

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak 

Universitas Kristen Maranatha Bandung, segala bentuk tuntutan hukum yang 

timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.  

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. 

 

Dibuat di: Bandung 

Pada tanggal :  Februari 2008 

Yang menyatakan 

 

 

 

 

                     (Christopher Senjaya) 

 

 


