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PRAKA T A

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat

rahmatNya saya dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tepat waktu.

Selama penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, saya telah menerima banyak bantuan

dari berbagai pihak, baik bantuan moril maupun materiil. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada :

1. Freddy Tumewu Andries, dr. M.S Dan Ellya Rosa Delima, dr selaku

dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping saya, yang

selama ini telah mendampingi serta memberikan masukan yang sangat

berarti dalam penulisan KTI ini. Saya sangat berterimakasih untuk

kesabaran, kebaikan, dan waktu yang telah diluangkan bagi saya.

2. Ayah saya Komarsyah Lili dan Ibu saya Kiki Linawati. Terima kasih

untuk semua dukungan dan doa selama pembuatan KTi ini, juga atas saran

dan kritik, serta penghiburan yang diberikan saat saya mengalami hal-hal

yang tidak menyenangkan.

3. Adik saya Alke Akiko yang telah merelakan komputernya untuk saya

pakai selama beberapa bulan. Terima kasih atas pengertian dan

dukungannya.

4. Nenek saya Oh Lien Nio, terima kasih untuk semua dukungan dan

kesabaran dalam mendampingi saya.

5. Semua dosen dan staffbagian Patologi Anatomi.

6. Ternan-ternan yang telah memberikan dukungan dan bantuan bagi saya :

Imelda, Sandra, Horeb, Bernie, Jambi, Ade, Yonce, April, Hernowo,

Cherry, Pauline. Juga buat semua pendukung Capsah, Terri dan Andrew.

7. Romo Bone dan Romo Sius untuk doanya.

8. Ternan-ternan di gereja St. Mikael. Terima kasih untuk dukungannya.

9. Semua pihak yang namanya tidak mungkin saya sebutkan satu persatu,

yang telah mendukung saya baik secara langsung maupun tidak langsung

dalam penulisan KTi ini.
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Karya Tulis Ilmiah ini dibuat sebagai prasyarat kelulusan program studi S-l

Fakultas Kedokteran Maranatha.

Saya menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini tidaklah sempurna. Apabila

selama proses pembuatan atau di dalam KTI ini terdapat kesalahan-kesalahan

yang tidak berkenan, saya mohon maafyang sebesar-besarnya.

Saya berharap Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

terutama mahasiswa / mahasiswi Fakultas Kedokteran. Saran dan kritik yang

membangun sangat diharapkan.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

Bandung, Juli 2004

Noveline Sagita
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