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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan

bimbingan-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Kaya Tulis llmiah yang

berbentuk penelitian ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Karya Tulis llmiah ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi

persyaratan ujian sidang sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen

Maranatha, Bandung.

Selama melakukan penelitian dan penyusunan karya tulis ini, penulis banyak

memeperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengueapkan

terima kasih kepada:

1. Pinandojo Djojosoewarno, dr, AIF. Selaku pembimbing utama yang telah

meluangkan waktu dan tenaga serta kesabaran dalam membimbing penulis

selama pembuatan karya tulis ini.

2. Rini Tandjung, dr. Selaku pembimbing pendamping yangtelah banyak

memberikan bantuan dan dorongan moral dalm penyelesaian karya tulis

mI.

3. Winny S, drg.M.Kes Atas bantuannya dalam penulisan tentang obesitas.

4. Seluruh subjek penelitian. Atas kesediaan menjadi subjek penelitian

dengan sukarela.

5. leha, Vita, Fina, Ella, Hera, Diana N.H dan lainnya. Yang telah banyak

memberikan semangat, dorongan, serta inspirasi bagi penulis selama

menyelesaikan karya tulis ini.

6. Agung, Ebel, Jethro, Yonce, April. Atas pinjaman buku dan waktu yang

banyak membantu dalam penulisan karya tulis ini. Dan juga persahabatan

yang ada.

7. Terry, Hernowo, Horeb, Sandra, Opine. Untuk persahabatan yang telah

ada.

8. Pungki. Untuk bantuan dalam penulisan daftar isi.

9. Syella, leha. Yang pernah menjadi orang yang sangat berarti dan sumber

inspirasi serta semangat bagi penulis.
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10. PakEddy. Atas peminjaman perpustakaan untuk tempat penelitian.

11. Banyak pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu penulisan

karya tulis ini.

12. Orangtua penulis. Atas dukungan materi dan doa selama penulis

menempuh pendidikan ini.

Semoga Karya Tulis llmiah IDI dapat berguna bagi pembaca dan

perkembangan ilmu kedokteran.

Bandung, Juli 2004

IV

http://www.maranatha.edu

	page 1
	Images
	Image 1

	Titles
	KARYA TULIS ILMIAH 


	page 2
	Images
	Image 1

	Titles
	LEMBAR PERSETUmAN 
	JUDUL 
	PENYUSUN 
	: ANDREW SANTOSO 
	NRP 
	: 0110130 
	BANDUNG, 8 JULI 2004 
	MENYETUJUI 
	PEMBIMBING PE1\TDAMPING, 


	page 3
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Titles
	SURATPERNYATAAN 
	Demikian pernyataan saya. 


	page 4
	Titles
	KATA PENGANTAR 
	mI. 
	5. leha, Vita, Fina, Ella, Hera, Diana N.H dan lainnya. Yang telah banyak 
	1ll 


	page 5
	Images
	Image 1

	Titles
	10. PakEddy. Atas peminjaman perpustakaan untuk tempat penelitian. 
	Bandung, Juli 2004 
	IV 



	Master Index: 
	Back to TOC: 
	Help: 
	UK Maranatha Logo: 


