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PRAKATA

Puji syukur yang tiada terkira kepada Tuhan Yesus Kristus, hanya oleh karena

kasih dan karunia-Nya karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk memenuhi persyaratan

memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Kristen

Maranatha Bandung.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa karya tulis ini juga tidak akan

terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan doa dari berbagai pihak yang

bersangkutan. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besamya kepada:

1. Yang terhormat Bapak Philips Onggowidjaja, S.Si, M.Si selaku pembimbing

pertama dan Ibu Lindawati, drg selaku pembimbing kedua, yang senantiasa

memberikan nasehat, petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ini.

2. Yang terhormat Ibu Endah T., S.Si, M.Si dan Ibu Winny S., drg, M.s. selaku

dosen penguji yang telah memberikan masukan serta nasehat dalam penyusunan

karya tulis ini.

3. Yang terkasih Mama dan Papa, terima kasih telah membimbing Ina selama ini

sejak Ina masih kecil sampai dewasa, atas semua kesabaran, perhatian dan kasih

sayang yang telah kalian berikan.

4. Adit yang telah mendukung Ina secara moril, terimakasih untuk rasa sayangnya

selama ini.

5. Dian 'Nonie' Ekawati, terima kasih selama ini ada untuk mengingatkan Ina

bahwa banyak hal yang lebih penting dalam hidup. Semester depan kita sama-

sama betjuang lagi ya!

6. Jelly, Jelsy dan Yonce terima kasih telah banyak memiJ1jamkan bahan kuliah.

7. Ibu Yuli, Bapak Riska, Bapak Koma dan Bapak Samuel yang selalu membantu

dalam penyediaan alat dan bahan selama penelitian.
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8. Kaleb, Ade, Reza, Bernie, Aria, Ageng, Agung, Ivan, Willy, Leo yang telah

berbaik hati menjadi sukarelawan.

Selain orang-orang yang saya sebutkan di atas masih banyak lagi yang tidak dapat

saya sebutkan satu persatu, namun bantuan, saran dan kritiknya telah banyak

membantu saya dalam penyusunan karya tulis ini.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa karya tulis saya ini masih jauh dari

sempurna, namun demikian saya mengharapkan karya tulis yang saya susun ini dapat

memberikan informasi yang berguna bagi pembacanya serta masukan bagi penelitian

selanjutnya.

Bandung, 22 November 2004

Ina Mayasari Wibowo

--.~--

http://www.maranatha.edu

	page 1
	Images
	Image 1

	Titles
	KARYA TULIS ILMIAH 


	page 2
	Images
	Image 1

	Titles
	LEMBAR PERSETUJUAN 
	JUDUL 
	PENYUSUN : INA MAY ASARI WIBOWO 
	NRP : 0110017 
	BANDUNG, 22 November 2004 
	MENYETUJUI 
	MBIMBING PENDAMPING, 
	~ 
	NIK. 110465 
	NIK. 11 00 13 
	--- 


	page 3
	Images
	Image 1
	Image 2

	Titles
	SURATPERNYATAAN 
	Yang bertanda tangan di bawah ini : 
	Nama 
	: Ina Mayasari Wibowo 
	NRP 
	:0110017 
	menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah hasil karya sendiri, bukan duplikasi 
	dari karya orang lain. 
	Apabila di kemudian hari diketahui 1m tidak benar, maka saya bersedia 
	menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku. 
	Demikian pemyataan saya 
	Bandung, 22 November 2004 
	Ina Mayasari Wibowo 


	page 4
	Titles
	PRAKATA 
	Puji syukur yang tiada terkira kepada Tuhan Yesus Kristus, hanya oleh karena 
	VI 
	-~---- 


	page 5
	Titles
	Vl1 
	Bandung, 22 November 2004 
	Ina Mayasari Wibowo 
	--.~-- 



	Master Index: 
	Back to TOC: 
	Help: 
	UK Maranatha Logo: 


