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KATAPENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat, rahmat dan

kasih karuniaNya yang begitu besar karya tulis ilrniah ini dapat terselesaikan.

Karya tulis ilmiah ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk rnernperoleh

gelar Sarjana Kedokteran. Hasil karya ini dipersernbahkan bagi Tuhan Yesus,

keIuarga, kampus, dan ternan-ternan tercinta.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga saya berikan atas bantuan clan

dorongan dalam penyelesaian karya tulis ini, diantaranya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus untuk sernua anugerah dan kasih karunia

2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung

3. Ketua dan Tim KTI yang telah memberikan bimbingan

4. Freddy Tumewu Andries, dr. ,M.S. selaku pembimbing karya tulis

5. David Gunawan, dr. dan Slamet Santosa, dr. ,M.Kes. selaku penguji

6. Orang tua beserta adik-adik saya yang selalu memberikan dukungan

7. Agung Nugroho (buat semua waktu, semangat dan bantuan yang telah

diberikan), Yonce, Dindon, Liva, Willi, JeIsy, Mela, Jelly, Sari, Opin,

Horeb, dan ternan-ternan FK 2001 sernua atas inspirasi dan bantuan

8. Cherry Azaria, yang banyak membantu dalam pengumpulan bahan

pustaka

9. Reinaldo M. dan Alvina, dr. yang membantu memahami nitrosoamin

10. Peter Angkasa, drs. MM., atas bantuannya dalam memahami literatur

berbahasa Inggris.

Tentunya karya tulis ini tidak luput dari berbagai kesalahan. Untuk itu, saya

mohon maaf serta dimohon kritik dan saran yang membangun.

Sernoga karya tulis ini bermanfaat untuk berbagai pihak. Terirnakasih.

Bandung, Januari 2005

Aprilia Grace S.
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