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KATAPENGANTAR

Segala puji syukur, honnat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus

karena Kasih dan KemurahanNya maka penyusun dapat menyelesaikan Karya

Tulis Ilmiah ini.

Karya Tulis Ilmiah ini betjudul Mekanisme Molekular Diare oleh Escherichia

coli yang dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana

kedokteran (S.Ked) dan dibuat agar pembaca lebih memahami patogenesis

Escherichia coli dalam saluran cerna secara rnolekular sehingga penanganan

terhadap infeksi Escherichia coli dapat lebih ditingkatkan.

Selama pelaksanaan dan penyusunan Karya Tulis

Ilmiah ini, penyusun banyak dibantu dari berbagai pihak. Karena itu pada

kesernpatan ini penyusun ingin mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan

yang sebesar-besarnya kepada:

1. dr. Widura, M.S. yang telah meluangkan waktu untuk membimbing

penyusun hingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat selesai tepat waktu.

2. Keluarga: Daddy, Mama, Emak, Bowo, Noni atas dukungan doa,

semangat dan kepercayaannya sehingga pada akhimya Karya Tulis Ilmiah

ini dapat diselesaikan.

3. Sahabat terbaik yaitu Andi H. yang memberi semangat clan penghiburan

dalarn penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.

4. Teman-ternan khususnya Noveline S., Sandra A. yang telah rnemberikan

perhatian dan semangat selama penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.

5. Indrasari W., Sugiharto LD. yang telah mernberikan perhatian serta

merelakan untuk direpotkan dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.

6. Semua pihak yang telah rnembantu penyusun, namun tidak dapat

disebutkan satu persatu di sini.

Bandung, Februari 2004

Hernowo
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