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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan

karunia- Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang

disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan

pendidikan program sarjana kedokteran di Universitas Kristen Maranatha.

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini berbagai kesulitan dan hambatan telah

penulis alami, akan tetapi berkat bantuan dan bimbingan serta dorongan dari

berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang

sebesar- besamya serta penghargaan kepada :

1) Yang terhormat pembimbing pertama: Ibu Diana K. Jasaputra, dr, M Kes

dan pembimbing kedua: Ibu Hana Ratnawati, dr, M Kes, yang senantiasa

memberikan nasehat, arahan, dan bimbingan dalam penulisan karya tulis

lOt.

2) Yang terhormat Bapak Slamet Santosa, dr, M Kes dan Ibu Sylvia Soeng,

dr, selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan-masukan dan

nasehat dalam penulisan karya tulis ini.

3) Yang terhormat Ketua Tim KTI, untuk kesempatan yang diberikan

sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan.

4) Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran dan para pengajar yang telah

banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama ini.

5) Kedua orangtua penulis Ibu, Bapak Kadar Siddiq dan adik- adik penulis

Faizal dan Rachman yang senantiasa mengingatkan, memberi dorongan,

semangat, dan doanya yang tidak pernah terputus selama ini.

6) Afdi A Rahim Putra (Ayah) untuk perhatian, kesabaran, kasih sayang, doa,

dan semua waktu yang selalu kita jalani bersama, semoga kita bisa jadi

keluarga yang sakinah.

7) Keluarga Bapak Mixon Syahbuddin, Mama, Bang Dede, Kak Mimi, Intan,

Kak Rina dan Kak Herdi atas segala perhatian dan doanya.
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8) Enrika, Tika, Vita, Fitria, Amanda, atas segala semangat dan bantuan yang

diberikan dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

Sangat saya sadari, masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam karya

tulis ini. Meskipun demikian, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat baik untuk

sekedar menambah informasi maupun sebagai masukan untuk penelitian

selanjutnya.

Bandung,Januari2005

Tita Bariah Siddiq
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