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KATA PENGANTAR 
Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus saya ucapkan karena atas bimbingan dan 

penyertaan-Nya pada saya selama pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas 

Kristen Maranatha ini sampai saya mampu menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang 

dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran. 

   Tentu saja hanya oleh karena dukungan dan bantuan dari pihak-pihak di bawah ini 

maka Karya Tulis Ilmiah ini dapat disusun. Pada kesempatan ini saya ingin 

menyatakan ucapan syukur dan terima kasih sebesar-besarnya kepada :        

1. dr. Pinandojo Djojosoewarno, drs. AIF, selaku pembimbing pertama dan Endang 

Evacuasiany, Dra., MS., AFK., Apt, selaku pembimbing kedua yang telah memberi 

dukungan terbesar bagi saya dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Tanpa bantuan 

dan bimbingan beliau tentu saja karya tulis ini tidak akan terselesaikan dengan baik. 

2. Dr. Iwan Budiman, dr., MS., MM., Mkes., AIF, terima kasih banyak atas segala 

bantuan dan nasehatnya selama mengerjakan karya tulis ilmiah ini. 

3. Teman-teman yang telah bersedia meluangkan waktu dan menjadi subjek 

penelitian karya tulis ilmiah ini. 

4. Teman seperjuangan saya: Dionisius Halim dan Andre Dwijaya atas dukungan, 

saran dan perhatian. 

5. Kakak saya Astria Kendrayani S.ked sudah memberikan dukungan moral. 

6. Orang tua terkasih, ayah saya dr. Kriswanto Widyo Sp.S dan ibu saya Dyah 

Purwandari yang sudah mendoakan dan memberikan dukungan moral dan materiil 

selama mengerjakan karya tulis ilmiah ini.  Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat 

bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, 

dunia kesehatan, dan masyarakat. 

Bandung,  November 2011 

 

 

           Daniel Mahendra Krisna 
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