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KATA PENGANTAR 

 

     Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan 
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3. Cherry Azaria, dr., M.Kes selaku dosen wali yang selalu memberi nasihat dan 
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ini. 
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dan material, dan serta bimbingan kepada penulis. 
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7. Kakak tingkat yang memberikan masukan dan membantu dalam masa sulit 

saya: Devina Gracia, dr., S.Ked. 

8. Sahabat yang selalu mendukung, memberikan saran, kritik, dan mendoakan 

saya: Nicke Marpati Sari Dewi dan Agrevina Samosir. 

9. Angkatan 2015 keluarga SURGERY yang selalu memberi warna selama masa 

perkuliahan di Fakultas Kedokteran Maranatha. 

10. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu 

dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. 

Penulis menyadari bahawa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang 

membangun demi perbaikan di masa yang akan dating. Semoga karya tulis ilmiah 

ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya 

di bidang Kedokteran. 
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