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PRAKATA 

 

     Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-

Nya, sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian dan penulisan Karya Tulis 

Ilmiah ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. 

     Pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa 

bantuan dari berbagai pihak, baik moral maupun material, baik langsung maupun 

tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terima kasih sebesar-besarnya kepada : 

1. Teresa Liliana Wargasetia, S.Si., M.Kes sebagai pembimbing utama dan 

pembimbing pendamping atas semua bimbingan, nasihat, waktu, masukan, 

dan dukungan yang diberikan kepada penulis dari awal sampai akhir 

pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini.  

2. dr. Dani, M.Kes sebagai pembimbing utama dan pembimbing pendamping 

atas semua bimbingan, nasihat, waktu, masukan, dan dukungan yang 

diberikan kepada penulis dari awal sampai akhir pembuatan Karya Tulis 

Ilmiah ini. 

3. Tim KTI yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk 

menyelesaikan karya Tulis Ilmiah ini. 

4. Seluruh Subjek Penelitian yang telah bersedia berpartisipasi dalam 

penelitian yang tidak bisa disebutkan satu per satu. 

5. Lurah, Ketua RW, dan Ketua RT dimana penelitian ini dilangsungkan 

yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian. 

6. Teman-teman seperjuangan Fakultas Kedokteran Maranatha Arif, Erwin, 

Rendhy, Rizki, Merry, Randhika, Harry, Ivan, dan semua teman-teman 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberi semangat, 

doa, serta bantuan kepada penulis dalam pelaksanaan dan penyelesaian 

Karya Tulis Ilmiah ini. 

7. Pak Deni yang sudah sangat membantu penulis. 
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8. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara saya yang selalu mendoakan, 

membantu, dan memberikan semangat serta dorongan dan nasihat yang 

berguna kepada penulis. 

Penulis pun tidak lupa memohon maaf kepada semua pihak jika selama 

pembuatan karya tulis ilmiah ini telah melakukan kesalahan baik dalam perkataan 

maupun perbuatan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Harapan penulis, 

semoga karya tulis ilmiah ini dapat berguna bagi semua pihak yang 

membutuhkannya. 

 

 

Bandung, 29 November 2010 

 

 

 

      Mohamad Kevin Yoga 

 

 


