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KATAPENGANTAR

Puji syukur kehadirat Al1ah SWT yang mana atas rahmat, berkat dan anugerab-

Nya sehingga penulis dapat menyelesa:ikan K.arya Tulis IImiah ini

Penulis menyadari bahwa penulisan Katya Tulis llmiah ini tidak dapat selesai

tanpa adanya bantuan serta dukungan baik langsung maupun tidak langsung dari

berbagai pibak yang banyak mendukung penyelesaian Katya Tulis llmiah ini.

Pada kesempatan ini penulis iogin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesac-

besarnya kepada :

. Sugiarto Puradisastra. dr. seJaku dosen pembimbing yang telah bersedia

menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan

pengarahan dengan segenap bati dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

. Dekan serta dosen-dosen Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatba

yang telah mengajarkan dan memberikan ilmunya yang sangat berguna dan

membantu dalam penulisan Karya Tulis Omiah im.

. Tim Karya Tulis Jlmiah Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha

yang telah memberikan kesempatan kepada penuJis daJam menyeJesaikan

penulisan Karya Tulis IJrniah ini.

. Terima kasih tak terhingga kepada Lichiao, Vivi, Enrika, Fitria, Ina, Windy,

Wita, LaJa, Maria, Yeni, Mirna, Diana, Christina, Tika, dan Dini atas bantuan

dan kesediannya menjadi naracoba sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat

selesai

. Terima kasih tak terhingga kepada Agung, Ivan, Gan-Gan, Ageng, Ale~ Widya

dan Sugih atas bantuannya serta dukungannya sehingga Karya Tulis IIrniah ini

dapat diselesaikan.

. Terima kasih juga kepada Pak Nana, Pak Kris yang turnt membantu penulis

pada saat melakukan percobaan dan dukungannya sehingga Karya TuJis IJmiah

ini dapat selesai tepat waktunya.
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VII

. Serta semua sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang teJah

rnemberikan bantuan dan dorongan kepada penulis, baik secara Jangsung

rnaupW1tidak langsW1gdalam rnenyusW1Karya Tulis IIrniah ini.

. Kepada keluargaku, Papa dan Mama. serta adikku Didiet atas doron~ doa.

semangat, perhat1an, dan bantuan selama penulis rnenye1esaikan Karya Tolis

Ilrniah ini

. Teristimewa sekali penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Mila

tersayang untuk semua perhatia~ doa, semangat serta kesabarannya sampai

penulisan ini selesai.

Di dalam Karya Tulis IJrniah ini rnasih terdapat kekurangan dan jauh dari

sempuma, oJeh karena itu penulis sangat mengharapkan saran serta krit1k yang

membangW1. Akhimya penulis berharap semoga Karya Tulis ini dapat bermanfaat

bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandung, Januari 2005

Penulis

(Aria Andhyka Yudhadi)
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