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KATA PENGANTAR 

 

     Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, anugerah, kasih 

karunia dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Imliah 

(KTI) tepat pada waktunya. Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Efek Antimikroba 

Ekstrak Cacing Tanah (Lumbricus rubellus) Terhadap Salmonella typhi” 

merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas 

Kedokteran – Universitas Kristen Maranatha, serta merupakan suatu pengalaman 

bersama Tuhan karena begitu banyak kasih karunia-Nya yang penulis alami 

selama dalam perjuangan menyelesaikan tugas akhir ini. 

     Penulis menyadari bahwa KTI ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, 

bimbingan, dan dorongan semangat yang telah diberikan oleh setiap pribadi di 

sekeliling penulis. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa 

hormat dan terima kasih kepada : 

1. dr. Rita Tjokropranoto, M.Sc selaku dosen pembimbing utama yang selalu 

bersedia meluangkan waktu dan banyak memberikan masukan, kritikan, 

nasehat, dan dukungan kepada penulis hingga selesainya KTI ini. 

2. Ibu Yeni, Pak Mumuh, Ibu Susi, Pak Iwan, Pak Hasan, Pak Sam, Ibu Arie, 

Pak Riska, Ibu Yuli atas kerjasama dan bantuannya selama penelitian 

berlangsung. 

3. Teman-teman seperjuangan dalam mengerjakan KTI ini, Lidya Fransiska 

Suherman dan Maysella Suhartono Tjeng yang telah memberikan banyak 

bantuan, saran, dan dukungan selama pembuatan KTI ini. 

4. Pak Andang Wibawa, Yusuf Daulay, Dian Rinanda, dan Ika Agustina 

Susanti atas bantuannya via korespondensi. 

5. Theasal, Fidi, Chrissan, Felisia, Riska, Michelle, Jessica, Manasye, 

Carolina, Josephine dan teman-teman Patogen ‘011 lain yang tidak dapat 

disebutkan satu per satu atas segala bantuan dan dukungan yang telah 

diberikan.  



6. Papa, mama, Filea, Nicodemus, yang selalu menjadi keluarga terbaik yang 

Tuhan anugerahkan kepada penulis. Terima kasih atas dorongan semangat 

dan dukungannya melalui doa dan materil. 

7. Pihak-pihak lain yang telah memberi bantuan kepada penulis dalam 

penulisan KTI ini. 

     Penulis menyadari bahwa KTI ini masih banyak kekurangan, oleh 

karena itu penulis mengharapkan saran serta kritik yang bersifat 

membangun dari rekan-rekan pembaca. 

     Akhir kata, penulis berharap semoga KTI ini dapat bermanfaat dan 

menambah wawasan bagi para pembaca. 
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