
PENGARUH KONSENTRASI SUKROSA

TERHADAPPERTUMBUHAN

Candida albicans, Escherichia coli DAN

Staphylococcus aureus

KARY A TULIS ILMIAH

Karya Tulis lni Dibuat sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Sar:jana Kedokteran

NAFILA

0010066

FAKULTASKEDOKTERAN

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BAN DUNG

2004

~._--

http://www.maranatha.edu


PRAKATA

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

kekuatan dan kesabaran yang diberikan pada saya sehingga karya tulis ilmiah ini

dapat terselesaikan.

Saya menyadari, tanpa doa, bantuan, dukungan dan kasih sayang dari berbagai

pihak saya tidak akan dapat menyelesaikan karya tulis ini. Oleh karena itu saya

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Endah Tyasrini, S.Si, M.Si dan Djaja Rusmana, dr., M.Si , atas bimbingan,

arahan dan waktu yang telah diberikan pada saya.

2. Johan Lucianus, dr dan Sugiharto Puradisastra, dr sebagai dosen penguji.

3. Mama, Abi, ka Lia, Lita atas kasih sayang, dukungan dan kekuatan yang

diberikan kepada saya.

4. Gunung Sasono, untuk segala bantuan, dukungan dan semangat sehingga KTI

ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Riska, Ibu Yuli, Bapak Koma, Bapak Samuel, dan seluruh karyawan di

laboratorium Mikrobiologi yang selalu membantu dalam menyediakan alat

dan bahan, serta memberi semangat dan nasihat.

6. Santi, Lisa, Alita, Lili, Onggo, Wiwit, Riyma, Hanna, dan ternan-ternan lain

yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan kali ini.

Saya sadari bahwa dalam karya tulis ilmiah ini masih terdapat banyak

kekurangan, untuk itu segal a bentuk saran dan kritik yang membangun akan

sangat bermanfaat untuk karya tulis ilmiah ini. Meskipun demikian, semoga karya

tulis ini bermanfaat untuk menambah informasi, maupun sebagai masukan untuk

penelitian selanjutnya.

Bandung, Februari 2004
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