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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Bapa disurga atas segala kasih dan penyertaanNya

sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis llmiah ini.

Karya tulis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

Karya tulis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari semua pihak,

maka pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada :

Yang terhormat Pinandojo Djojosoewarno dr., Drs., AIF atas kesediaanya

menjadi pembimbing pertama dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, terima

kasih atas segala kebaikan, dukungan dan kesabaran dalam membimbing saya dari

awal hingga akhir penulisan ini.

Yang terhormat Sugiarto Puradisastra, dr. atas kesediaannya menjadi

pembimbing kedua, terima kasih atas segala perhatian, dukungan dan kesabaran

selama membimbing saya.

Yang terhormat Djusena, dr., AIF atas kesediaan menjadi dosen penguji,

terima kasih atas segala saran dan masukkan untuk Karya Tulis Ilmiah ini.

Yang terhormat Rosnaeni, Ora, Apt atas segala bantuan dalam

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini dan kesediaannya untuk menjadi dosen

penguj i terima kasih atas saran dan masukkannya.

Keluargaku tersayang Papa (AIm), Mama, Kakak dan adikku, serta Oma

yang selalu mendukung dan mendoakan saya selama ini, terima kasih atas

perhatiannya yang tak terhitung.

Adine dan sahabat-sahabatku tercinta yang selalu mendukung, mendorong,

dan memarahiku, terima kasih buat semua perhatiannya dan doa-doanya, sehingga

saya bisa sabar dan akhirnya saya dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
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Aria Andhika, Agung N, Ivan lO, teman-teman seperjuangan semuanya

dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu

saya.

Semoga Tuhan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu

penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. Tuhan memberkati.

Saya berharap Karya Tulis Ilmiah ini akan bermanfaat bagi setiap pihak yang

membacanya dan saya menyadari masih banyak kekurangan dalam menulis karya

tulis ini untuk itu dengan senang hati saya menerima saran serta masukkan untuk

perbaikan Karya Tulis Ilmiah ini selanjutnya.

Widya Saptaputra
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