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KATA PENGANTAR

Puji clan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha

Penyayang, karena atas berkat dan rahmat-Nya karya tulis ini akhimya dapat

terselesaikan.

Karya tulis ilmiah yang dengan judul "Caprylic Acid Sebagai Terapi Pada

Kandidiasis" ditulis sejak bulan Februari hingga Desember 2003 dapat

diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan karya tulis ilmiah ini telah

mendapatkan dukungan serta dorongan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Djaja Rusmana, dr., M.Si sebagai pembimbing I dan Endah Tyasrini, S.Si.,

M.Si sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga

serta dengan kesabarannya dalam membimbing penulis dalam pembuatan

karya tulis ilmiah ini.

2. Papa dan Mama tersayang yang tanpa henti-hentinya selalu mendoakan

dan memberi dukungan moril dan semangat kepada penulis. Kakak Anto

dan adik Dia yang selalu membawa kegembiraan sehingga menjadikan

waktu penulisan karya tulis ini dipenuhi dengan canda dan tawa.

3. Jan A. Junior Runtu atas dukungan, kasih sayang dan bantuannya kapan

pun dan dimana pun kepada penulis. "The angel with one wing, you're the

falling star who never fade away".

4. Teman-teman yang selalu menyemangati dan menghibur penulis, Fionna,

Widya, Fitri, Rena, Rini, Echa dan Ella. Jacky, Freda dan Andi yang tak

pemah lelah untuk mengingatkan penulis.

5. Bapak Riska clan Ibu Yuli serta seluruh staf Laboratorium Mikrobiologi,

Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha atas bantuannya

kepada penulis.

6. Seluruh staf pengajar dan karyawan Laboratorium Patologi-Anatomi,

Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan

dan kesalahan dalam isinya, namun penulis berharap agar karya tulis ini dapat

bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya serta dapat memberikan masukan

bagi penulisan karya tulis ilmiah lainnya. Akhir kata, apabila terdapat kesalahan

kiranya pembaca dapat memberikan saran dan kritik yang dapat membangun

kepada penulis.

Bandung, Oesember 2003

Emiliana Lia
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