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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkat dan

anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis llmiah ini guna

memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana

Kedokteran Umum di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha

Bandung.

Dalam penulisan Karya Tulis llmiah ini, penulis banyak mendapatkan bantuan

dari berbagai pihak, baik dalam pengumpulan bahan pustaka, maupun dalam

penyusunannya. Pada kesempatan ini dengan rasa hormat, penulis mgm

menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya pada:

1. Sri Nadya, dr. M.Kes. Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia

menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan

pengarahan dengan segenap hati dalam penyusunan Karya Tulis llmiah

ini.

2. Dekan serta dosen-dosen Fakultas Kedokteran Universitas Kristen

Maranatha yang telah mengajarkan dan memberikan ilmunya yang sangat

berguna dan membantu dalam penulisan Karya Tulis llmiah ini.

3. Tim Karya Tulis llmiah Fakultas Kedokteran Universitas Kristen

Maranatha yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam

menyelesaikan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.

4. Papa dan Mama, serta adik- adikku Riki dan Rini, yang memberikan

dukungan moril, materil, doa, perhatian, dan kasih sayang sehingga

penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis llmiah ini.

5. Kak Ramdan, kak Lucky, teh Mira, Fitri, Tika dan Ageng yang telah

memberi inspirasi, dorongan moril, dan dukungan doa kepada penulis.

6. Rita, kak Toyo dan Robby yang telah mengingatkan penulis untuk

bimbingan.

7. Sahabat-sahabat terdekat penulis yang telah banyak membantu, Andika,

Yovi, Arif, Tiara, Apri, Prima, Vita, Tita, Afdi, Nana, Zuhri.
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8. Serta rekan-rekan angkatan 2001 yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis,

baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyusun Karya Tulis

Ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Karya Tulis nmiah ini masih

terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan

saran dari para pembaca. Akhir kata, penulis berharap semoga Karya Tulis ini

dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandung, Januari 2005

Penulis

(Enrika Ayusanita)
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