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PRAKATA

Assalamualaikum wrb,

Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT karena

berkat rahmat dan petunjukNya-Iah saya akhirnya dapat menyelesaikan Karya

Tulis Ilmiah ini. Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha

Bandung.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

. Tim KTI atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dalam pembuatan

Karya Tulis Ilmiah ini, kepada dr. Diana Krisanti Jasaputra, M.Kes khususnya

yang telah meluangkan waktu untuk mengurus segala sesuatunya demi

terlaksananya Karya Tulis Ilmiah ini.

. dr. David Gunawan, selaku satu-satunya pembimbing, yang telah memberikan

waktu, pikiran dan pengetahuan yang sangat berharga sekali buat saya. Terima

kasih atas segala kesabaran, kebaikan dan kemudahan yang telah dokter

berikan, sehingga saya dapat dengan leluasa menuangkan ide dan pikiran

selama pembuatan Karya Tulis IImiah ini tanpa ada perasaan yang mengganjal

sedikit pun.

. dr. Widhongyudana Linggajaya dan dr. Freddy Tumewu Andries, M.S. yang

telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi penguji dalam sidang Karya

Tulis IImiah ini. Dan juga atas saran yang kritik yang sangat membangun yang

telah diberikan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih.

· dr. Ronald Jonathan yang telah memberikan begitu banyak kepustakaan dan

informasi-informasi yang bermanfaat.

· Kedua orang tuaku, Bapak dan Mama yang saat ini sedang berada di tanah

suci, terima kasih atas segala sesuatu yang telah diberikan kepada Santi,

sehingga Santi bisa menjadi seperti sekarang ini. Buat Mama yang selalu
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bangun di sepertiga malam untuk mendoakan Santi, semoga Allah membalas

segala kebaikan seorang ibu seperti mama.

. Adikku Rendy atas segala semangat, dorongan dan kekuatan yang telah

diberikan.

. Keluarga-keluarga di Balikpapan, Kai, kedua nenekku tersayang, Buda, Om

Warno, sepupu kecilku Nia dan Fadhil, Wiwit, Tante Un, Om Mat dan Tante

Lastri, Tante Arfah terima kasih atas segala semangat dan dorongan yang

selalu diberikan.

· Abbiku, atas segala waktu, dorongan, seman gat dan kasih sayang yang selalu

ada.

· Ternan-ternan kosku, terima kasih atas segala keceriaan yang selalu kalian

berikan, Nike yang selalu ada menemani di saat-saat yang penting buatku,

Jambi, Jelly&Jelsy, Liva, Jeychou, Jepank, Erike, Prima, Ageng terima kasih

atas segalanya.

· Pak Dadang, Pak Bima dan Pak Samuel terima kasih atas segala bantuannya.

· Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat saya sebutkan

namanya satu persatu.

· Yang terakhir, saya ingin mempersembahkan Karya tulis Ilmiah ini kepada

Almarhum Kai, semoga Kai bisa bahagia melihat apa yang sudah Santi buat

walaupun Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari sempurna.

Akhir kata, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun

dari pembaca agar karya Tulis Ilmiah ini menjadi lebih baik dan dapat lebih

bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum wrb,

Bandung, 2 Januari 2005

Rini Rossanti
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