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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Rumah Sakit 

2.1.1 Pengertian Rumah Sakit 

Menurut WHO (World Health Organization), rumah sakit adalah bagian 

integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan 

pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan 

pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan 

pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. Berdasarkan 

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 (D. Kesehatan, 2009) tentang Rumah Sakit, 

yang dimaksudkan dengan Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

 

2.1.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 

Rumah Sakit mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang 

bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat. Tugas Rumah Sakit Umum adalah melaksanakan upaya 

pelayanan kesehatan. Secara berdaya guna dan berhasil guna dengan 

mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan 

terpadu dengan peningkatan dan pencegahan, serta pelaksanaan upaya rujukan. 

Untuk menyelenggarakan fungsinya, maka rumah sakit menyelenggarakan 

kegiatan:  

a. Pelayanan medis. 

b. Pelayanan dan asuhan keperawatan. 

c. Pelayanan penunjang medis dan nonmedis.  

d. Pelayanan kesehatan kemasyarakatan dan rujukan.  

e. Pendidikan, penelitian dan pengembangan.  

f. Administrasi umum dan keuangan.  
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Sedangkan menurut Undang-Undang No. 44 tahun 2009 (D. Kesehatan, 

2009) tentang Rumah Sakit, fungsi Rumah Sakit adalah:  

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 

dengan standar pelayanan Rumah Sakit. 

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan 

medis. 

c. Penyelenggaaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. 

d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta pengaplikasian 

teknologi dalam bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan 

kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang 

kesehatan. 

 

2.1.3 Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

a. Pengertian Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit secara umum dapat diartikan sebagai 

suatu departemen atau unit atau bagian dari suatu Rumah Sakit dibawah 

pimpinan seorang Apoteker, dan dibantu oleh beberapa orang Apoteker 

yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan 

bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari 

pelayanan paripurna mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, 

penyimpanan perbekalan kesehatan atau sediaan farmasi, dispensing obat 

berdasarkan resep bagi penderita saat tinggal maupun rawat jalan, 

pengendalian mutu dan pengendalian distribusi dan penggunaan seluruh 

perbekalan kesehatan di Rumah Sakit. Dalam keputusan Menteri 

Kesehatan No. 44 Tahun 2009 (D. Kesehatan, 2009) tentang Rumah Sakit. 

Persyaratan kefarmasian harus menjamin ketersediaan farmasi dan alat 

kesehatan yang bermutu, bermanfaat, aman dan terjangkau. Pelayanan 

sediaan farmasi di Rumah Sakit harus mengikuti standar pelayanan 

kefarmasian. Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis 
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pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi Farmasi sistem satu 

pintu. Besaran harga perbekalan farmasi pada Instalasi Farmasi Rumah 

Sakit harus wajar dan berpatokan pada harga yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah. Hal tersebut juga terdapat dalam keputusan Menteri 

Kesehatan No.72 Tahun 2016 (M. Kesehatan, 2016) tentang Standar 

Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit, disebutkan bahwa : 

1) Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan 

sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan 

pelayanan kefarmasian. 

2) Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan 

bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan 

farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan 

mutu kehidupan pasien. 

3) Instalasi Farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang 

menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah 

Sakit. 

4) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit harus 

didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, 

pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan 

standar prosedur operasional. 

b.  Sumber Daya Kefarmasian Rumah Sakit 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2016 (M. 

Kesehatan, 2016) tentang standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit, 

Instalasi Farmasi harus memiliki Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian 

yang sesuai dengan beban kerja dan petugas penunjang lain agar tercapai 

sasaran dan tujuan Instalasi Farmasi Rumah Sakit. Ketersediaan jumlah 

tenaga Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian di rumah sakit dipenuhi 

sesuai dengan ketentuan klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit yang 

ditetapkan oleh Menteri. 

1. Kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) 
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Berdasarkan pekerjaan yang dilakukan, kualifikasi SDM Instalasi 

Farmasi diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Untuk pekerjaan kefarmasian terdiri dari: 

1) Apoteker 

2) Tenaga Teknis Kefarmasian 

b. Untuk pekerjaan penunjang terdiri dari: 

1) Operator Komputer/Teknisi yang memahami kefarmasian 

2) Tenaga Administrasi 

3) Pekarya/Pembantu pelaksana 

Untuk menghasilkan mutu pelayanan yang baik dan aman, maka 

dalam penentuan kebutuhan tenaga harus mempertimbangkan kompetensi 

yang disesuaikan dengan jenis pelayanan, tugas, fungsi, wewenang dan 

tanggung jawabnya. 

2. Persyaratan SDM 

Pelayanan Kefarmasian harus dilakukan oleh Apoteker dan Tenaga 

Teknis Kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan 

pelayanan kefarmasian harus di bawah Supervise Apoteker. Instalasi 

Farmasi harus dikepalai oleh seorang Apoteker yang merupakan 

Apoteker penanggung jawab seluruh pelayanan kefarmasian di Rumah 

Sakit. Kepala Instalasi Farmasi diutamakan telah memiliki pengalaman 

bekerja di Instalasi Farmasi minimal 3 (tiga) tahun. 

 

2.2 Resiko Kerja 

Definisi resiko menurut ILO (International Labour Organization) adalah 

kombinasi dan konsekuensi suatu kejadian yang berbahaya dan berpeluang 

terjadinya kejadian tersebut. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

resiko adalah kemungkinan, bahaya, dan kerugian akibat dari suatu perbuatan atau 

usaha yang tidak menyenangkan. Resiko adalah kemungkinan suatu tindakan atau 

kejadian yang mengakibatkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin 

dicapai (Pandia, 2012). Resiko kerja sendiri dapat disimpulkan adalah suatu 
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kemungkinan yang dapat berpeluang terjadi, mengakibatkan dampak buruk atau 

yang tidak sesuai dengan keinginan yang ini dicapai di lingkungan kerja. 

2.2.1 Potensi Resiko 

Adapun potensi resiko yang dapat terjadi pada karyawan kantor menurut 

peraturan KemenKes No. 48 Tahun 2016 (K. Kesehatan, 2016) yaitu sebagai 

berikut : 

a. Bahaya fisik 

1) Kebisingan, dapat menyebabkan gangguan pada alat pendengaran. 

2) Debu, dapat mengganggu sistem pernafasan 

3) Pencahayaan, dapat menyebabkan kelelahan dan kerusakan pada mata. 

 

b. Bahaya kimia 

1) Cairan pembersih atau furnish yang mengandung sovlent, dapat 

menyebabkan iritasi pada mata dan gangguan pernafasan. 

 

c. Bahaya biologi 

1) Aspergilus, yang disebabkan oleh aspergilosis atau infeksi jamur 

aspergilus pada area gedung perkantoran 

2) Virus influenza, yaitu penularan dari rekan kerja dan virus-virus lainnya. 

 

d. Bahaya biomekanik terkait ergonomi sebagai berikut : 

1) Bahaya terkait pekerjaan, terdiri dari durasi, frekuensi, beban kerja, urutan 

pekerjaan, prioritas pekerjaan, dan postur kerja. 

2) Bahaya terkait peralatan, terdiri dari dimensi, bentuk, desain, dan 

penempatan dari fasilitas yang digunakan untuk mendukung pekerjaan 

seperti monitor, CPU, Keyboard, mouse, meja gambar, meja tulis, kursi, 

telepon, dokumen holder.  

3) Bahaya terkait lingkungan atau tempat kerja, yang terdiri dari dimensi, 

luas dan layout tempat kerja. 

4) Bahaya terkait individu yaitu terdiri dari pola hidup, status kesehatan, dan 

keluhan otot rangka yang dirasakan oleh karyawan. Bahaya-bahaya 



9 
 

 
 

tersebut dapat menyebabkan gangguan otot rangka, kelelahan maupun 

stress kerja. 

5) Bahaya psikososial dapat menyebabkan stres kerja : 

a. Beban kerja berlebih 

b. Ketidakpuasan kerja 

c. Konflik di tempat kerja 

d. Kurangnya penghargaan 

e. Kurangnya dukungan dari rekan kerja atau atasan 

f. Ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab. 

 

2.2.2 Dampak Resiko 

Berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh karyawan perkantoran memiliki 

potensi masalah kesehatan lebih dominan karena disebabkan oleh sedikitnya 

aktifitas atau gerakan yang dilakukan. Resiko dampak kesehatan yang dapat terjadi 

antara lain iritasi dan kelelahan mata (astenophia), tegang otot (tension headache, 

frozen shoulder), obesitas, penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, diabetes 

hingga stres kerja.  

Beban pekerjaan yang tidak besar, yang mengharuskan karyawan bekerja 

dalam posisi duduk sehingga tidak membutuhkan konsumsi tenaga dan oksigen 

yang besar. Faktor resiko pekerjaan di depan komputer seperti seorang yang bekerja 

di departemen IT antara lain frekuensi mengetik, gerakan kepala dari keyboard ke 

monitor yang berulang-ulang dimana dilakukan lebih dari 10 kali sehingga 

termasuk pekerjaan repetitif. Hal tersebut apabila dilakukan dengan durasi yang 

sangat lama dan posisi duduk yang statis dapat menyebabkan dampak gangguan 

otot dan tulang rangka (musculoskeletal disorder).  

Jika kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus dapat menyebakan 

kelelahan dan cidera. Work-releted Musculoskeletal Disorders (WMSDs) 

merupakan cidera umum yang dialami karyawan kantoran. Beberapa istilah 

WMSDs antara lain : 

a. Repetitive Motion Injuries (RMs) 

b. Repetitive Strain Injuries (RSIs) 
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c. Occupational Overuse Syndrome (OOS) 

d. Carpal tunnel syndrome 

e. Bursitis 

f. Tendonitis 

g. Trigger finger Cumulative Trauma Disordes (CTDs) 

 

2.3 Rapid Office Strain Assessment (ROSA) 

Rapid Office Strain Assessment (ROSA) adalah salah satu metode office 

ergonomics, dimana metode ini merupakan metode analisa cepat untuk mengukur 

resiko bekerja yang berhubungan dengan penggunaan komputer dan penentuan 

level tindakan perubahan pada kasus ketidaknyamanan pekerja (Sonne & Andrews, 

2012). ROSA meruapakan alat untuk mengevaluasi faktor risiko WRMSD (Work 

Related Musculoskeletal Disorder) pada area kerja kantor (Matos & Arezes, 2015). 

Metode ini dikembangkan bertujuan untuk memperbaiki fasilitas kerja dengan 

menganalisis faktor resiko yang menimbulkan ketidaknyamanan akibat 

Musculoskeletal Disorder (MSD). Dalam studi kasus sebelumnya oleh Titin Isna 

Oesman dan Purwanto (Oesman, 2017) selain menganalisa faktor fasilitas kerja, 

metode ROSA dapat menganalisa postur tubuh dalam penggunaann fasilitas 

kerjanya untuk mengetahui penyebab masalah yang terjadi. Adapun beberapa 

faktor resiko yang dikelompokan ke dalam kategori menurut metode ROSA yaitu 

kursi, monitor, telephone, mouse dan keyboard. Setiap kelompok faktor resiko juga 

dipengaruhi oleh skor durasi yang mencerminkan dampak dari tiap komponen 

fasilitas kerja. Penilaian dari tiap faktor berkisar antara 1 sampai 10. Apabila nilai 

akhir diperoleh lebih besar dari 5 maka dianggap beresiko tinggi dan harus 

dilakukan pengkajian lebih lanjut pada tempat kerja yan bersangkutan. Metode ini 

juga mempertimbangkan lamanya durasi seorang pekerja berada pada posisi 

tersebut, ketentuan lamanya durasi tersebut (Sonne et al., 2012) yaitu : 

1. Jika durasi kurang dari 30 menit secara terus menerus atau kurang dari 1 

jam setiap harinya, maka diberi nilai -1. 

2. Jika durasi antara 30 menit sampai 1 jam secara terus menerus atau antara 

1 jam sampai 4 jam setiap harinya, maka diberi nilai 0. 
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3. Jika durasi lebih dari  1 jam secara terus menerus atau lebih dari 4 jam 

setiap harinya, maka diberi nilai +1. 

Tetapi ada juga yang mengklasifikasikan ROSA final score menjadi tiga 

bagian yaitu, skor 1 dan 2 termasuk “Low,” skor diantara 3 dan 5 adalah 

“Warning level,” dan skor diatas 5 adalah “Necessity of intervention measures 

level” (Hossein et al., 2017). 

2.3.1 Sistem Penilaian 

Penilaian yang diberikan oleh metode ROSA menunjukan nilai-nilai 

peningkatan terkait tingkat resiko yang ada pada tiap faktor-faktor  resiko. Berikut 

ini adalah tahap-tahap penilaian faktor-faktor resiko : 

1. Kursi 

Penilaian faktor resiko dari kursi dinilai berkisar antara 1 samapi 3. Tinggi 

kursi yang membentuk sudut 90° pada lutut diberi nilai 1.  

Tinggi kursi membentuk sudut < 90° atau sudut > 90° pada lutut lutut maka 

diberi nilai 2. Sedangkan tinggi kursi yang terlalu tinggi sehingga telapak 

kaki pekerja tidak menyentuh lantai, maka diberi nilai 3. Pada kondisi 

kursi yang terlalu mepet dengan meja sehingga meja tepat menempel pada 

paha atau kaki pekerja maka diberi nilai +1. Jika kondisi kursi dapat diatur 

sesuai pemakaian maka diberi nilai +1.  

Gambar 2.1 Penilaian Tinggi Kursi 

Sumber : (Sonne et al., 2012) 

 Penilaian kedua faktor resiko dari kursi adalah seat pan. Jika terdapat jarak 

sekitar 3 inci antara lutut dengan unjung seat pan. maka diberi nilai 1. Jika jarak 

tersebut kurang dari 3 inci maka diberi nilai 2. Sedangkan jika jaraknya lebih besar 
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dari 3 inci maka diberi nilai 2. Apabila seat pan tidak dapat disesuaikan sesuai 

kebutuhan maka, diberi nilai +1. 

Gambar 2.2 Penilaian Seat Pan 

Sumber : (Sonne et al., 2012) 

 Penilaian selanjutnya adalah dari armrests kursi. Jika kursi kerja memiliki 

armrests yang apabila digunakan membentuk posisi bahu lurus dan dan rileks, 

maka kondisi tersebut diberi nilai 1. Jika armrests terlalu tinggi hingga 

menyebabkan posisi bahu terangkat maka diberi nilai 2. Jika terdapat kondisi 

permukaan armrests yang kasar dan kurang nyaman diberi nilai +1 dan jika jarak 

antar armrest satu sama yang lain terlalu lebar maka di beri nilai +1. Apabila 

kondisi armrests tidak dapat dirubah menyesuaikan kebutuhan maka diber nilai +1. 

Gambar 2.3 Penilaian Armrests 

Sumber : (Sonne et al., 2012) 

 Penilaian terakhir yaitu Backrests dimana jika suatu kondisi Backrests 

menyangga punggung sepenuhnya sehingga posisi duduk dapat membentuk sudut 

95° samapai 110° maka diberi nialai 1. Jika alas Backrests hanya menyangga 

punggung bagian atas saja atau alas terlalu kecil maka diberi nilai 2. Jika Backrests 

dapat membentuk posisi duduk yang membentuk sudut >110° atau < 95° maka 

diberi nilai. Apabila pekerja duduk tanpa adanya Backrests maka diberi nilai 2. 
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Kondisi tersebut dapat mempengaruhi penilaian jika meja kerja terlalu tinggi 

hingga bahu terangkat maka diberi niali tambahan +1 dan jika Backrests tidak dapat 

di sesuaikan sesuai kebutuhan diberi tambahan nialai +1. 

Gambar 2.4 Penilaian Backrest 

Sumber : (Sonne et al., 2012) 

 

2. Monitor dan telephone  

Pada faktor resiko ini dinilai dari posisi monitor dan penggunaan 

telephone dalam bekerja. Penilaian pertama pada posisi monitor jika jarak 

monitor 40cm sampai 75cm dan posisinya sejajar dengan mata pengguna 

maka diberi nilai 1. Jika posisi monitor terlalu rendah dari jarak pandang 

sehingga mengakibatkan posisi kepala menunduk maka diberi nilai 2, dan jika 

terlalu jauh maka ditambah +2.  Apabila posisi monitor berada diatas atau 

terlalu tinggi sehingga mengakibatkan posisi kepala extension maka diberi 

nilai 3. Apabila terdapat kondisi pegguna harus memutar kepala dalam 

pengggunaan monitor maka nilai ditambah +1 dan jika terdapat paparan sinar 

langsung mengenai pengguna maka penambahan nilai +1. Jika tidak memiliki 

dokumen holder pada meja kerja maka diberi penambahan nilai +1.   
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Gambar 2.5 Penilaian Monitor 

Sumber : (Sonne et al., 2012) 

Pada penilaian kondisi penggunaan telephone jika terdapat kondisi telphone 

yang digunakan dapat digunakan menggunakan headset atau digunakan tanpa 

merubah posisi netral pengguna maka diberi nilai 1. Jika posisi telephone terlalu 

jauh dari jangkauan atau lebih dari 30cm maka diberi nilai 2. Jika cara dalam 

pengggunaan telephone pekerja menggunakan bahu sebagai penyangga telephone 

maka diberi tambahan nilai +2 dan jika tidak adanya menu hands free maka diberi 

tambahan nilai +1. 

Gambar 2.6 Penilaian Telephone 

Sumber : (Sonne et al., 2012) 

 

3. Keyboard dan mouse  

Faktor resiko terakhir adalah dalam penggunaan keyboard dan mouse. 

Dalam pemakaian mouse jika posisi bahu lurus maka nilai yang diberi adalah 

1. Jika dalam suatu kondisi pengguna harus menggapai dalam pemakaian 

mouse maka diberikan nlai 2. Apabila dalam penggunaannya mouse atau 

keyboard diletakan pada meja yang berbeda maka diberikan tambahan nilai 

+2. Sedangkan jika ukuran mouse terlalu kecil atau palmrest berada di depan 

mouse maka diberi tambahan nilai +1. 
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Gambar 2.7 Penilaian Mouse 

Sumber : (Sonne et al., 2012) 

Dalam pemakaian keyboard jika posisi bahu rileks dan pergelangan tangan 

lurus maka diberi nilai 1. Sedangkan bila posisi pergelangan tangan exstended maka 

diberi nilai 2. Apabila terjadi suatu kondisi ditekuk, posisi keyboard terlalu tinggi, 

pengguna sering menggapai barang yang berada di atasnya atau platform yang tidak 

dapat dirubah dan disesuaikan, maka masing–masing kondisi tersebut ditambah 

nilainya sebesar +1. 

Gambar 2.8 Penilaian Keyboard 

Sumber : (Sonne et al., 2012) 

 

2.3.2 Penentuan Skor Akhir 

 Dalam metode ROSA terdapat 3 tabel yang akan menjadi penentuan nilai 

akhir pengukuran resiko, antara lain A - Chair, B - Monitor dan Telephone dan C - 

Mouse dan Keyboard. Pada penentuan nilai akhir ada beberapa tahapan yaitu 

sebagai berikut : 

1. Bagian A – Chair  

Pada bagiian A – Chair terdiri dari elemen tinggi kursi, lebar seat pan, 

backrest dan armrests. Pada bagian ini dilakukan penjumlahan pada elemen 

tinggi kursi dengan lebar seat pan, dan backrest dengan armrests. Terdapat 2 
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hasil nilai yang diperoleh akan dihitung dalam tabel penilaian namun nilai 

tersebut harus ditambah dengan nilai durasi untuk memperoleh nilai ROSA 

bagian A – Chair.  

 

Gambar 2.9 Penilaian Bagian A – Chair 

Sumber : (Sonne et al., 2012) 

 

2. Bagian B - Monitor dan Telephone 

Pada bagian B - Monitor dan telephone terdiri dari elemen monitor dan 

telephone. Pada penilaian bagian ini, semua nilai elemen dijumlahkan dengan 

nilai durasi. Setelah itu hasil penjumlahan dihitung dengan tabel ROSA untuk 

memperoleh hasil nilai bagian B – Monitor dan telepohone. 

 

Gambar 2.10 Penialaian Bagian B – Monitor dan Telephone 

Sumber : (Sonne et al., 2012) 
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3. Bagian C – Mouse dan keyboard 

Pada bagian C – Mouse dan Keyboard terdiri dari elemen mouse dan 

keyboard. Pada penilaiannya hampir sama dengan bagian B yaitu dilakukan 

penjumlahan nilai masing-masing elemen dengan durasi. Setelah ituu, 

dilakukan perhitungan nilai dengan tabel ROSA untuk memperoleh nilai 

bagian C -  Mouse dan keyboard. 

 

Gambar 2.11 Penilaian Bagian C – Keyboard dan Mouse 

Sumber : (Sonne et al., 2012) 

 

4. Nilai akhir  

Penentuan nilai akhir diperoleh dari kombinasi seluruh nilai yang telah 

diperoleh. Pertama, dilakukan perhitungan nilai bagian B dan C dengan tabel 

ROSA untuk menghasilkan nilai akhir yaitu nilai fasilitas meja kerja seperti 

pada gambar 2.12. Setelah itu nilai fasilitas meja kerja di hitung dengan nilai 

bagian A dengan tabel ROSA untuk memperoleh hasil akhir ROSA. Jika nilai 

hasil yang diperoleh lebih dari 5 maka dibutuhkan pengkajian khusus dan 

perbaikan fasilitas kerja.  
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Gambar 2.12 Penilaian Nilai Akhir ROSA 

Sumber : (Sonne et al., 2012) 

 

 

Gambar 2.13 Penilaian Nilai Final ROSA 

Sumber : (Sonne et al., 2012) 

 

 


