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PRAKATA 

Puji syukur kehadirat Allah SWT saya sampaikan yang sebesar-besarnya, 

karena atas ij in, karunia, dan kasih sayang-Nya karya tulis ini dapat diselesaikan. 

Karya tulis ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana 

Kedokteran. 

Saya menyadari, tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak saya 

tidak akan dapat menyelesaikan karya tulis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan 

yang baik ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

6. 

7.  

8. 

Yang terhonnat pembiinbing pertama: Bapak Philips Onggowidjaja, Ssi, 

Msi dan pembimbing kedua: Ibu Liessyana Tirtanimala, dr, yang 

senantiasa memberikan nasehat, arahan dan bimbingan dalain penulisan 

karya tulis ini .  

Yang terhormat Bapak Widura, dr, MS dan Ibu Winny S, drg, MS selaku 

dosen penguji yang telah mcmberikan masukan-masukan dan nasehat 

dalam penulisan karya tulis ini. 

Ibu, Ayah dan adik tersayang yang senantiasa mengingatkan,memberikan 

semangat, dukungan, dan doanya tanpa pernah terputus selama ini. 

Rahadian Noor untuk perhatian, kesabaran, kasih sayang, doa dan semua 

bentuk bantuan yang selalu diberikan. 

Metty, Nia, Echi, Imel, Im-Im, Lola, Mia, Diana, Devty, yang selalu 

memberikan semangat dan kebersamaan, juga untuk kesediaannya menjadi 

OP. 

Kak Dian dan Roro Dian atas kesediaannya menjadi OP. 

Bapak Riska, Ibu Yuli, dan seluruh karyawan di Laboratorium 

Mikrobiologi yang selalu membantu dalam menyediakan alat-alat dan 

bahan-bahan penelitian. 

Rian, Jacky, David, Monty dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu, yang telah membantu dalam penulisan karya tulis ini. 
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Sangat saya sadari, masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam 

karya tulis ini. Meskipun demikian, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat 

baik untuk sekedar inenainbah informasi maupun sebagai masukan untuk 

peneli tian selanjutnya. 

Bandung, Ju l i  2003 

Wi wi et Trmayanti 
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