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KATA PENGANTAR 

Segala pujian dan syukur hanya bagi Bapa di dalam surga atas limpahan kasili 

dan kekuatan-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) 

yang menjadi salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana Kedokteran(S.Ked) 

dengan judul : “Peran Prolein HPV E6 dari E7 dalam Karsinogenesis Karsinoma 

Serviks” ini. 

KTI iiii tidak mungkin dapat ditulis tanpa bantuan dari bcrbagai pihak, baik sccara 

moril,material maupun spiritual. Kepada banyak pihak yang telah membantu penulis 

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya : 

I .  Fanny Rahardja,dr.M.Si. atas kesedian beliau rnenjadi pembimbing dan 

yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 

pengarahan dan bimbingan dalam proses penulisan KTI ini. 

2. Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha beserta segenap staf yang telah menyediakan berbagai fasilitas 

dan bantuan untuk penulisan KTI ini. 

Papa, Mama dan Jenny di Punvokcrto, untuk dukungan dan kasih sayang 

dalam mengerjakan KTI ini. Juga Koko Charles di Houston,Texas untuk 

perhatian dan dukungannya. 

Pdt. Benny D.& keluarga, untuk kasih, doa dan sukacita yang sudah 

dibcrikan selama saat-saat sulit pembuatan KTI ini. Tuhan memberkati 

kalian. 

Susan Meilinda, dr. Sp.OG, atas bantuannya dalam aspek klinik KTI ini. 

Tjhia Khie Khiong,S.Si, M.Si atas kesediaannya mernbaca KTI ini dan 

memberi saran serta bantuan untuk KTI ini. Tuhan memberkati 

Patrick, Hendra Subroto, Regy, Andre, Hanna, Jacky serta semua teman- 

teman dari Fakultas Kedokteran Maranatha yang telah bersama-sama 

berjuang dan memberi seniangat dalam pembuatan KTT ini. 
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7 .  
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8. Irene Grace Vivianthy,Psikolog, untuk dorongan dan semangat yang 

diberikan untuk penulis dalam mengerjakan KTT ini. 

Mely, untuk kasih dan perhatiannya bagi penulis sewaktu mengerjakan 

KTI selzingga penulisan KTI ini menjadi penuh tawa dan sukacita. Tuhan 
member ka ti m u 

Untuk semua pihak yang tidak dapat disebiitkan satu persatit, yang telah 

membantu penulis dalam penyelesaian KTI in i .  Tuhan memberkati kalian. 

9. 

IO.  

Penulis menyadari keterbatasannya dalam penulisan KT I dan bahwa KTI ini 

masih jauh dari sempurna, karena itu penulis menyambut kritik dan saran untuk 

KTI ini. 

Akhirnya semoga KTI ini dapat bermanfaat bagi pihak yang 

membutuhkannya 

Bandung, Juni 2003 

Freda Susana Halim 
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