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KATAPENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana atas rahmat, berkat dan anugerah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Karya Tulis Ilmiah ini tidak dapat selesai

tanpa adanya bantuan serta dukungan baik langsung maupun tidak langsung dari

berbagai pihak yang banyak mendukung penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terirna kasih yang

sebesar-besarnya kepada :

.:. Lusiana Darsono, dr. MKes. Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia

menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan

pengarahan dengan segenap hati dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

.:. Rosnaeni, Dra. Apt. Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia

menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan

pengarahan dengan segenap hati dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

.:. Dekan serta dosen-dosen Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha

yang telah memberi kuliah dan memberikan ilmunya yang sangat berguna dan

membantu dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.

.:. Tim Karya Tulis Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan

penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.

.:. R. Dachlan Muchlis, Drs., MT atas saran dan masukannya dalam pembahasan

hasil pengolahan statistik dalam karya tulis ini.

.:. Untuk keluarga yang senantiasa mendukung dan memberi semangat dalam

pembuatan karya tulis ilmiah ini. Papah yang telah menemani bergadang

sewaktu mengetik KTI ini dan ternan berdiskusi, Mamah atas doa dan

dukungannya, Faizal yang selalu bersedia pergi kesana kemari dalam rangka

membetulkan program-program komputer yang error dan menemani ke

warnet, dan Fariz atas perhatiannya.
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.:. Cus sebagai sahabat terbaik yang pernah saya rniliki. Vanny atas kesediaannya

rnendengarkan segala keluh kesah saya. Nana, Tita, Enrika, Ka' Irene, Milda,

Karina, Rani, Ka' Agnes sebagai sesama ternan seperjuangan dan ternpat

berdiskusi. Indri, Pithung, Dini atas nasihat dan bantuannya selama ini.

Ageng, Kristin, Gita, Apri atas perhatian dan dukungannya. Ka' Ardy atas

dukungan dan rnotivasi yang telah diberikan sehingga saya tetap sernangat

dalam rnenyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

.:. Pak Nana dan Pak Kris yang telah sangat rnernbantu sewaktu rnelaksanakan

percobaan sehingga Karya Tulis Ilrniah ini dapat selesai.

.:. Serta sahabat-sahabat dan ternan-ternan saya yang tidak dapat disebutkan satu

persatu yang secara langsung rnaupun tidak langsung turut rnemberikan

bantuan, dukungan dan rnotivasi selama pernbuatan KTI ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam Karya Tulis Ilmiah ini masih terdapat

kekurangan dan jauh dari sernpurna, oleh karena itu penulis sangat rnengharapkan

saran serta kritik yang membangun. Akhirnya penulis berharap sernoga Karya

Tulis Ilmiah ini dapat bennanfaat bagi sernua pihak yang rnernbutuhkan.

Bandung, Januari 2005

Penulis

(Fitria Sholihah)
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