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tercinta yang senantiasa memberikan doa, semangat, serta dukungan kepada 

penulis. 



	   vi	  

7.   Mia, Rahayu, Winda, Luisa, Helen, Ayu Julianti, Frisky, Herlina, Vine, 

Jeldita, atas kesabaran, dukungan, dan perhatiannya yang senantiasa 

mengingatkan penulis untuk menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah. 

8.   Andini, Laura, Bianca, Ludia, Ci Claudia, Felisha, yang telah banyak 

memberikan dukungan, doa, bantuan serta nasehat yang sangat berarti untuk 

karya tulis ilmiah ini. 

9.   Teman satu bimbingan, Jennifer Aprilia, Enny Yuliana, Helen Anastasya 

yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian karya 

tulis ilmiah ini. 

10.  Teman-teman se-angkatan 2015 SURGERY yang telah berjuang bersama. 
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