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Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.

fa membaringkan aku di padang yang berumput hijau,

fa membimbing aku ke air yang tenang;

fa menyegarkan jiwaku.

fa menuntun aku di jalan yang benar

oleh karena nama-Nya.

Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,

aku tidak takut bahaya,

sebab Engkau besertaku;

dan aku akan diam dalam rumah Tuhan

sepanjang masa.

(Maunur 23:1-4b, 6b)

Untuk Papa dan Mama tersayang
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PRAKA TA

Shallom. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber

keselamatan, yang senantiasa menyertai penulis dengan kasih setia-Nya dan yang

senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, karunia serta berkat yang

melimpah sepanjang hidup penulis. Tanpa-Nya penyusunan Karya Tulis Ilmiah

ini tidak akan selesai. Kiranya Karya Tulis Ilmiah ini menjadi persembahan bagi-

Nya dan memuliakan nama-Nya. Haleluya.

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak terlepas dari kerja keras berbagai

pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan pada penulis sejak awal

hingga selesainya penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. Penulis menyampaikan

terima kasih yang sebesar-besamya kepada:

1. Ibu Endah Tyasrini, S.Si., M.Si. selaku dosen pembimbing utama, yang

telah bersedia meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran, serta yang

dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah membimbing penulis dalam

penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati.

2. Ibu Triswaty Winata, dr., MKes. selaku dosen pembimbing pendamping,

yang telah bersedia meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran, serta

yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah membimbing penulis

dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini; juga selaku dosen wali, yang

telah memberikan banyak dukungan dan bimbingan pada penulis selama

perkuliahan di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha

Bandung. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati.

3. Bapak Widura, dr., MS., Bapak Slamet Santosa, dr., MKes. dan Bapak

Daniel Susilo Wibowo, dr., M.Sc. yang telah bersedia meluangkan waktu,

tenaga dan pikiran, serta memberikan bimbingan, dukungan dan saran pada

penulis. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati.

4. Seluruh dosen Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung

yang telah memberikan bekal pengetahuan pada penulis. Tuhan memberkati.
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5. Papa, Mama dan adik Wulandari yang tersayang di dalam Tuhan Yesus

Kristus, yang telah memberikan banyak dukungan, doa, motivasi dan saran

pada penulis, serta senantiasa menjadi tempat berbagi suka dan duka.

Terima kasih untuk setiap hal yang sudah diberikan sepanjang hidup penulis,

kiranya Tuhan saja yang membalasnya. Tuhan Yes us memberkati selalu.

6. Yangkung Boedi Satomo yang telah memberikan banyak dukungan, doa dan

motivasi pada penulis. Tuhan Yesus memberkati selalu.

7. David Hadi Saputra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah

bersedia meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran, serta yang telah

memberikan banyak dukungan, doa, motivasi dan bantuan pada penulis,

kiranya Tuhan saja yang membalasnya. Tuhan Yesus memberkati selalu.

8. Kakak Laela Kinglan Lanny, S.Sos., yang telah menjadi kakak rohani

selama ini serta telah memberikan banyak dukungan dan doa pada penulis;

Karina Tirta, yang dengan penuh kesabaran senantiasa menjadi teman yang

baik selama ini; Teresa Lucretia, yang telah memberikan banyak saran dan

penguatan pada penulis; Martha Landauw, yang telah memberikan banyak

bantuan dan dorongan pada penulis; Rani Manalu, yang telah memberikan

banyak saran yang membangun pada penulis serta senantiasa menjadi

tempat berbagi. Tuhan Yesus memberkati.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu

penulis dalam penyusunan Karya Tulis Ilrniah ini. Tuhan Yes us memberkati.

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilrniah ini masih jauh dari sempurna,

karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari setiap pembaca.

Penulis berharap, semoga Karya Tulis Ilrniah ini bermanfaat bagi setiap

pembacanya, khususnya rekan-rekan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas

Kristen Maranatha Bandung. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh

kasih, memberkati kita semua.

Bandung, Januari 2005

Susantina

----
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