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LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama  : RYAN PUTRA KURNIAWAN

NRP  : 0510165

Fakultas  : Kedokteran

Dengan ini, saya menyatakan bahwa:

1). 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 : GAMBARAN PASIEN NYERI PUNGGUNG BAWAH
YANG BERKUNJUNG KE KLINIK AKUPUNTUR DHARMA BHAKTI
BANDUNG.

2). Universitas Kristen Maranatha Bandung berhak meyimpan, mengalih
media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database),
mendistribusikannya dan menampilkan dalam bentuk softcopy untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap
mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.

3). 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 :Agustus 2008
Yang menyatakan

(RYAN PUTRA KURNIAWAN)
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PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk

kesetiaan dan kasih setiaNya sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan

dengan benar.

Penulis dengan sangat gembira ingin sekali mengucapkan terima kasih atas

bantuan dan dorongan yang datang dari berbagai pihak baik secara langsung

maupun tidak langsung. Tanpa doa, saran, dan bantuan mereka penulis tidak dapat

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini dengan benar, diantaranya:

1. Surya Tanurahardja, dr., MPH, DTM&H atas bimbingan yang diberikan

sehingga KTI ini dapat sukses dan selesai pada waktunya.

2. Sim Kie Jie, atas bimbingannya mengenai akupunktur dan izin untuk

mengolah data dari klinik akupunktur Dharma Bhakti.

3. Handi Hendrawan yang telah sangat membantu dalam menyelesaikan KTI

ini. Terima kasih untuk waktu dan kerja samanya.

4. Orang tua dan kakak beradik yang senantiasa menjadi pacuan dalam

mengejar cita-cita dan untuk doa-doanya. Kita adalah keluarga yang luar

biasa.

5. Teman-teman baik yang selalu memberi semangat dan mengingatkan

untuk mengejar target waktu.

6. Abe yang telah menjadi penyulut semangat dalam penyusunan KTI ini.

7. Serta semua pihak yang telah terlibat dalam membantu suksesnya

penulisan KTI ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, Juli 2008
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