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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah (KTI) ini yang 

merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana kedokteran di Fakultas 

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. 

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 

berbagai pihak yang telah mendukung pembuatan karya tulis ini, antara lain:  

1. Meilinah Hidayat, dr., M. Kes sebagai pembimbing utama yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing 

penulis menyelesaikan KTI ini.  

2. Sri Utami Sugeng, Dra., M. Kes sebagai pembimbing pendamping yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing 

penulis menyelesaikan KTI ini.  

3. Dra. Rosnaeni, Apt atas kesediannya memberi masukan yang sangat 

berharga hingga terlaksananya karya tulis ini. 

4. Freddy Tumewu, dr., MS dan Diana K. Jasaputra, dr., M. Kes sebagai 

penguji dalam sidang KTI atas waktu dan saran yang diberikan. 

5. Maria Christina Ratna, Fransiska Virgianty, dan Yani Ayu yang telah 

membantu dalam pelaksanaan penelitian. 

6. Sahabat–sahabat penulis: Fenny Shuriana, Ella ML, Rhenata Dylan, 

Eunike Eliana, yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan, bantuan 

yang tulus kepada penulis. 

7. Freedy L.P. Tambunan yang  telah memberikan bantuan dan saran. 

8. Pak As’ari Nawawi dari ITB atas bantuannya sehingga penelitian KTI ini 

dapat terlaksana. 

9. Ka Yasir dari ITB atas bantuannya sehingga penelitian KTI ini dapat 

terlaksana. 

10. Pak Deni yang telah membantu penulis dari awal sampai selesainya KTI 

ini. 
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11. Pak Nana dan Pak Kris yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan 

penelitian ini. 

12. Papi dan Mami serta Yoan dan Gisela yang telah mendukung dan 

memberikan motivasi serta semangat dalam mengerjakan karya tulis ini 

hingga selesai. 

13. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya KTI ini yang tidak dapat   

disebutkan satu persatu oleh penulis. 

Penulis merasa masih banyak kekurangan dalam  penulisan KTI ini. Oleh 

karena itu penulis terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun. Akhir kata, 

penulis mengucapkan selamat membaca dan semoga memberikan manfaat bagi 

setiap pihak yang memerlukannya. 

 

Bandung, Desember 2008 

 

 

Wilma Angela 


	0510101_Cover.pdf
	co 2 101.pdf

