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PRAKATA 

 

     Puji syukur saya ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatNya 

sehingga saya dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini tepat waktu. Karya 

Tulis Ilmiah ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

kedokteran. 

     Saya mengucapkan terima kasih atas semua bantuan, dorongan dan bimbingan 

yang telah diberikan oleh banyak pihak sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat 

terselesaikan. Terima kasih atas rasa penghargaan yang tulus, saya ucapkan 

kepada: 

 Widura,dr.,M.S selaku dosen pembimbing utama dalam penulisan Karya 

Tulis Ilmiah ini. Terima kasih atas bimbingan, dorongan, saran dan waktu 

yang telah diberikan dalam membimbing saya. 

 Wenny Waty,dr.,M.Pd.Ked selaku dosen pembimbing pendamping dalam 

penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. Terima kasih atas bimbingan, dorongan, 

saran dan waktu yang telah diberikan dalam membimbing saya. 

 Budi Widyarto Lana,dr.,M.H selaku penguji sidang Karya Tulis Ilmiah ini, 

terima kasih atas masukan yang telah diberikan kepada saya. 

 Johan Lucianus,dr.,M.Si selaku penguji sidang Karya Tulis Ilmiah ini, 

terima kasih atas masukan yang telah diberikan kepada saya. 

 Pinandojo Djojo Soewarno.dr.,Drs.,AIF selaku koordinator sidang Karya 

Tulis Ilmiah ini, terima kasih atas masukan yang telah diberikan kepada 

saya. 

 Bapak Deni, Bapak Rizka, Ibu Yuli, Bapak Koma, Bapak Samuel yang 

telah banyak membantu menyiapkan sarana penelitian dan memberi 

masukan dalam pembuatan penelitian ini. 

 Kedua orang tua saya, yang telah mendukung saya baik materi maupun 

moril, semangat dan doa yang selalu diberikan kepada saya untuk 

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 



 Kedua kakak saya, Fita dan Tresna yang telah mendukung saya, 

memberikan semangat, doa, dan hiburan kepada saya. 

 Bapak Hadiyana Sukandar dan Bapak Agus Prihanto yang telah membantu 

saya dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. 

 Erny, Fatrika, Ivanna, Rizka, Entin, Nanda, Suci dan Defri. Teman teman 

seperjuangan selalu membantu saya dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah 

ini. 

 Teman teman yang bersedia menjadi subjek penelitian dalam penelitian 

ini. Terima kasih karena kesediaan kalian sangat membantu untuk 

mendapatkan hasil penelitian ini. 

 Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut 

memberikan bantuak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini 

     Saya berharap Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua orang, 

terima kasih atas perhatiannya. 

 

 

 

Bandung, 15 November 2011 

 

 

                                                                                              Intan Yuliyana 

 

 

 

 

 

 


