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KATA PENGANTAR 
 
 
 Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan kemurahanNya dan berkatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Karya Tulis Ilmiah bertempat di Universitas Kristen Maranatha Bandung.  

 Dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menyadari akan segala 

kekurangan dan keterbatasan, tetapi berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak 

maka penulisan Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan. 

 Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menerima berbagai 

saran dan kritik yang sangat dibutuhkan demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini 

dari semua pihak.  

 Lewat penulisan Karya Tulis Ilmiah ini pula penulis ingin menyampaikan terima 

kasih yang sedalam-dalamnya kepada :  

1. Freddy Tumewu Andries, dr., M.S. selaku dosen pembimbing I atas pengarahan, 

dukungan, bantuan dan waktunya selama penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. Ellya Rosa Delima, dr., M.Kes. selaku dosen pembimbing II atas pengarahan, 

dukungan, bantuan dan waktunya selama penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

3. Kepala Bagian Bedah Rumah Sakit Immanuel Bandung yang telah memberi 

kesempatan kepada saya dalam mengumpulkan data-data. 

4. Ayahanda tercinta yang selalu mendukung, menyayangi saya dan sangat 

perhatian, jasa-jasa beliau sangat besar dan berarti sekali dan tidak dapat 

terbalaskan. 

5. Ibunda tercinta yang selalu mendukung, mencintai, menyayangi, dan tempat yang 

teduh untuk berbagi baik dalam suka maupun duka. Kasihnya memberikan 

semangat baru dan kebahagiaan. 

6. Rekan-rekan di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha atas 

dukungan dan informasi-informasinya. 
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7. Keluarga besar baik dari ayah maupun ibu yang telah memberi perhatian, 

dukungan, dan doa pada keluarga kami dan saya secara pribadi. 

8. Rekan-rekan di luar Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha baik 

rekan-rekan se-SMAK 2 BPK Penabur Bandung jurusan IPA, rekan-rekan di 

Kepengurusan dan Jemaat Pemuda Remaja Bagi Kristus Gereja Isa Almasih 

Jemaat Lengkong Besar Bandung, terima kasih atas dukungan, doa, pengertian, 

bantuan, jerih payah, dan juga kasih sayang yang tidak dapat kubalas.  

9. Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas 

dukungan, bantuan juga perhatiannya. 

 

 Akhirnya kepada semua pihak yang terlibat langsung dalam penyelesaian Karya 

Tulis Ilmiah ini, penulis sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Semoga 

amal baiknya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari yang Maha Kuasa. Tuhan 

Yesus Memberkati.  

 
 Bandung, September 2009 
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