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PRAKATA

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat

kasih dan pimpiltdnNya serta segala bantuanNya sehingga karya tulis ini dapat

diselesaikan tepat pada waktunya.

Karya tulis ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan di Fakultas

Kedoktel an, Universitas Kristen Maranatha. Selama penulisan karya tulis ini,

penulis banyak sekali menerima dukungan moril maupun meteriil dari banyak

pihak. Glen karena itu penulis ingin mengucapkan bayak terima kasih kepada:

1. Djaja Rusmana, dr., M.Si., selaku pembimbing utama penulisan karya tulis

ini. Terima kasih atas semua masukkan, arahan, saran dan bantuannya selama

ini, yang telah dengan sabar membantu penulis menyelesaikan karya tulis ini.

2. Endah Tyasnni, S.Si., M.Si., selaku pembimbing pendamping. Terima kasih

atas semua saran, masukkan dan dukungannya.

3. Para dosen penguji: Johan Lucianus, dr., M.Si., dan Slamet Santosa, dr.,

M.Kes., yang telah meluangkan waktu, memberikan saran dan masukkannya

kepada penulis

4. Mamih tersayang yang sudah mencurahkan segala kasih, perhatian, dukungan

baik moril mt1upun materiil dan juga semua doa-doanya yang tidak pernah

terhenti sampai saat ini.

5. Papih yang sangat permlis rindukan Terima kasih atas semua nasihatnya. Itu

semua memberikan kekuatan untuk penulis. Terima kasih atas hadirnya, canda

tawanya dan dukungannya walaupun hanya dalap~ mimpi.

6. Koko dan Meggi Terima kasih atas dukungan dan bantuannya. Buat koko

terima kasih sudah membantu dalam pengetikkan. Buat Meggi terima kasih

bUcttsemua candanya dan dukung?nnya.

7. Ternan-ternan penulis: Cindy, Lulu, Dina-melon, Medy, Ctin, Zisca. Terima

kasih atas semua kebersamaall dan dukungannya selama ini. Terima kasih

buat persahabatan kalian s~mua.

8. Luciq, Ni!~en, Yunita, Shanty, Monika, Jeanne, Arifin, Amanda, Imelda.

Terima kasih atas semua perhatian, dukungan dan doanya selama ini.
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9. Semua pihak yang telah membantu sejak awal yang tidak dapat disebutkan

satu per satu disini. Terima kasih banyak

Penulis pun menyadari bahwa karya tulis ini masih ada kekurangal1 di

banyak sisi. Maka dari itu penulis sangat n".erlghargai adanya saran ataupun

kritikan mengenai isi karya tulis ini

Semoga penl<Jisan karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi

mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran dan bagi pihak lainnya.

Bandung, Januari 2005

Penulis
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