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PRAKATA

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih,

atas pimpinan, penyertaan dan kekuatan yang diberikan-Nya sehingga penulis

dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini tepat pada waktunya.

Adapun karya tulis ini dibuat untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar

sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

Penulis berharap agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya,

walaupun penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempuma.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya

kepada berbagai pihak yang telah membimbing, membantu dan melancarkan

penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, kepada:

1. Lukas Tanubrata, dr., SpS(K), sebagai dekan Fakultas Kedokteran Universitas

Kristen Maranatha Bandung.

2. Ketua dan tim KTI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

menyelesaikan tugas akhir berupa Karya Tulis Ilmiah ini.

3. Prof DR. H. R. Muchtan S., dr., Sp. FK., sebagai dosen pembimbing utama

yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi masukan dan

juga semangat kepada penulis selama penyusunan karya tulis ilmiah ini hingga

selesai.

4. Felix Kasim, dr., M. Kes dan Sugiarto Puradisastra, dr., sebagai dosen penguji

yang telah memberikan banyak masukan yang berarti.

5. Kartika Dewi, dr., sebagai dosen wali yang telah banyak memberi saran dan

semangat kepada penulis selama menjalani perkuliahan.

6. Seluruh staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha

Bandung yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menjalani

perkuliahan.

7. Bapak Eddy R. Yunus dan Ibu Neilany Edwina, sebagai staf perpustakaan

Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung yang telah

membantu menyediakan bahan-bahan referensi yang dibutuhkan dalam

penyusunan karya tulis ilmiah ini.
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8. Ibu Liana, Ibu Ester, Bapak Chandra dan Bapak Edi sebagai staftata usaha

Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang telah

membantu keperluan administrasi yang diperlukan, baik selama perkuliahan

maupun selama penyusunan karya tulis ilmiah ini.

9. Daddy dan mama tercinta atas segala perhatian, doa dan dukungan yang telah

diberikan baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik. Dad dan mam adalah

orang tua terbaik bagiku.

10. Kakak dan adikku yang sangat aku kasihi, Ko David dan Ray atas doa,

dukungan dan kasih sayangnya kepada penulis.

I I. Koin yang sangat aku kasihi, atas cinta, doa, dukungan, nasihat, semangat

dan perhatian yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan karya tulis

ilimiah ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

12. Saudariku tersayang, Stefanie dan Olivia atas doa, dukungan, semangat dan

kasih sayangnya kepada penulis.

I3. Yonce sahabatku terkasih, atas doa, dukungan, perhatian dan segala

bantuannya yang sangat besar kepada penulis selama menjalani kuliah dan

terutama dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini hingga selesai.

14. Jelsy dan Jelly "si Kembar" sahabatku tersayang, yang tidak pemah

melupakan, memberi dukungan serta perhatian kepada penulis, terutama

dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.

15. Elfan, Dian, Sari, Liva, Apiao, Dindon, Fenny, Cindy, Tung-tung dan

Andrew sebagai sahabat-sahabat terbaik yang manis, atas dukungan yang

diberikan kepada penulis selama menjalani kuliah dan selama penyusunan

karya tulis ilmiah ini.

16. Seluruh ternan angkatan 200] yang turut membantu dalam doa, dukungan

dan saran se]ama penyusunan karya tu]is ilmiah ini.
]7. Pipit, ternan kostku yang penuh perhatian. Terima kasih untuk saat-saat yang

tak terlupakan selama penulis kost di Bandung.

]8. Om Akiet sebagai "Om Kost", se]ama penulis tinggal di Bandung.

19. Ka Gian dan Ka Yanci, terimakasih untuk pinjaman KTI nya.
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Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang namanya

belum disebutkan. Biarlah kiranya Tuhan sumber segala berkat yang membalas

semua dukungan, bantuan dan kebaikan hati saudara-saudari sekalian selama

penyusunan karya tulis ilmiah ini.

Bandung, Januari 2005

Mega Melati Wibowo
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