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PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT saya sampaikan sebesar - besarnya, karena

atas izin, karunia, dan kasih sayang-Nya karya tulis ilmiah 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 - besamya kepada :

1. Yang terhormat pembimbing pertama : Bapak Philips Onggowidjaja,

S.Si, M.Si, dan pembimbing kedua Bapak Ojaja Rusmana, dr, M.Si,

yang selalu memberikan nasehat, bimbingan, arahan, dan semangat

sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan.

2. Papa, mama, dan kakak tersayang, yang tidak pemah putus - putusnya

memberikan dukungan baik mori! maupun materil, disaat susah maupun

senang, juga untuk segala doanya yang terus mengalir.

3. Oosen penguji pertama yaitu Fanny Rahardja, dr, M.Si dan dosen penguji

kedua Diana Krisanti Jasaputra, dr, M.Kes yang merangkap sebagai dosen

wali, yang telah menguji, memberi saran, kritik dan masukan yang

bermanfaat untuk karya tulis ini.

4. Nafila atas doa, perhatian, kesabaran, kasih sayang, semangat, dan seluruh

bantuan yang selalu diberikan.

5. Bapak Rizka, Ibu Yuli, Bapak Koma, Bapak Samuel, dan seluruh

karyawan di laboratorium Mikrobiologi yang selalu membantu dalam

menyediakan alat - alat dan bahan - bahan, memberi semangat dan

nasihat.

6. Ryan, Onggo, Gan Gan, Alita, Santi, Lisa, Lili, Wiwit, Riyma, Imel, Nia,

Metty, Mia, Diana, Flora, Widya, Emil, Hanna, Cavia dan ternan - ternan

lain yang tidak dapat disebutkan satu - persatu atas bantuan dan

dukungannya.
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7. Anak bimbing Pak Philips yang sidang pada gelombang kedua : Dian, Eno

(untuk laptopnya), Syarifah, Rahma & Andreas yang memberikan keceriaan

pada saat latihan presentasi, konsumsi, kritik dan sarannya.

8. Seluruh dosen Fakultas Kedokteran Maranatha yang tidak dapat disebutkan

satu - persatu, atas seluruh ilmu yang telah diturunkan pada saya, semoga

bermanfaat sampai akhir hayat.

9. Adi, Ajai, Edoy, Helli, Kohar, Mumun, Neng, walaupun tidak pemah terjun

secara langsung, tapi selalu memberikan semangat, dukungan dan doa.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu - persatu, yang telah membantu

dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.

Saya sadari bahwa dalam karya tulis ilmiah ini masih terdapat banyak sekali

kekurangan, untuk itu segala 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, Januari 2004

Gunung Sasono
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