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PRAKATA

Puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi atas berkatNya sepanjang

penulisan karya tulis ilmiah ini. Tulisan ini disusun sebagai persyaratan untuk

memperoleh gelar sarjana kedokteran.

Dalam penyusunan tulisan ini penulis telah banyak dibantu. Oleh karena

itu, dalam prakata ini penulis hendak menyampaikan ueapan terima kasih kepada:

~ Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

~ Ketua dan Tim KTI Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

~ Sugiarto Puradisastra, dr. selaku pembimbing pertama yang telah memberi

semangat, masukan, dan arahan yang sangat mendukung penulis dalam

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

~ Rosnaeni, dra., Apt selaku dosen pembimbing kedua, yang telah memberikan

arahan, dukungan dan masukan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.

~ Dr. Iwan Budiman, dr., M.S. selaku dosen penguji atas waktu, arahan dan

masukan dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

~ Dra. Hj. Endang Evaeuasiany, Msi., AFK selaku dosen penguji atas waktu,

arahan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah ini.

~ Kakak-kakakku Mas Singgih, Mbak Nani A, Mas Joko, Mbak Nani B, Mas

Budi, Mbak Tina, Mbak Ning, Mas Edi, Mas Andi, Mbak Wur, Mas Agung,

Mbak Yatie, Mbak Linda, Anom. Terima kasih atas semua dukungannya.

~ Keponakan-keponakanku yang lueu-Iueu, Anggi, 00, Kiki, Janur, Arief,

Hasnan, Anissa, Tyas, Roro, Via. Mbak Titiek bangga mempunyai keponakan

seperti kalian.

~ Ternan-ternan karibku, Windy, Vivi, Sriyani, Ariel, Nike, Sally, dan Wita.

Terima kasih atas dukungan dan perhatian yang sangat berarti buat aku.

~ Ternan-ternan satu perjuanganku, Aria, Sugi, Gan-gan, kak Ifsi, kak Ratri,

Ageng, Fitri, dan semua yang selalu membantuku. Terima kasih semuanya.

~ Ternan-ternan kostku, Nori, Nidi, Ci Fanny, Meilan dan Dudung, Santi, ling,

Vela, Ci Neney, terimakasih semuanya
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~ Temen-temen ke pure, Bli Kornang, Bli Kadek, Cok, Kornang keeil, Wayan.

Terima kasih telah selalu menemani aku ke pure.

~ Untuk Mila, terima kasih atas semua support yang aku butuhkan. Kamu selalu

menjadi ternan eurhat terbaik yang pernah aku temui.

~ Ternan terbaik yang aku miliki, I Gede Putra Kusuma Negara. Terima kasih

telah mengajarkanku tentang kedewasaan dan yang telah selalu ada ketika aku

membutuhkan.

~ Alam sekitarku, terutama lingkungan kamarku, yang telah menyediakan

keperluan hidupku seeara layak serta tidak lupa komputer mbak Linda dan

komputer Nori yang selalu menemaniku mengetik.

~ Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

~ Yang terakhir untuk Bapak dan lbuku atas kasih, perhatian dan dorongan

dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Saya sangat bangga dan bersyukur

menjadi salah satu anak dari orangtua yang sehebat kalian.

Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam skripsi ini ataupun

tingkah laku saya sehari-hari. Semoga hasil yang diperoleh dapat bermanfaat bagi

perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan umat rnanusia. Semua kritik dan

saran dapat disampaikan melalui email: getiek@hotmail.com

Bandung, Juni 2004

Penulis
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