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PRAKATA

Dengan rahmat Tuhan yang penuh Kasih, penulis berhasil rnenyelesaikan

karya tulis ilrniah yang berjudul Tumor Grawitz ini. Segala ucapan syukur penulis

berikan kepada-Nya.

Karya tulis ilrniah ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk rnernperoleh gelar

Sarjana Kedokteran.

Penulis berharap karya tulis ini bennanfaat bagi setiap yang rnernbacanya.

Penulis juga rnenyadari bahwa karya tulis ini rnasih jauh dari sernpurna.

Penulis rnengucapkan banyak terirna kasih kepada sernua pihak yang te1ah

rnernbantu pernbuatan karya tulis ini:

1. Freddy Tumewu Andries, dr., MS selaku pernbirnbing utama penulis.

Terirna kasih sebesar-besarnya untuk be1iau atas birnbingan dan

pengarahan yang diberikan.

2. Ellya RD, dr. yang telah sangat rnernbantu hingga penyusunan karya tulis

ini bisa selesai tepat waktu.

3. Orang tua penulis atas segala dukungan rnoril ataupun rnateri. Kalian

adalah segalanya.

4. Kepada kakak-kakak dan adik-adik penulis yang dengan penuh perhatian

rnengerti dan rnendukung berhasilnya penyusunan karya tulis ini, penulis

ucapkan banyak terirna kasih.

5. Untuk Cindy Natalia dan Hanna yang sangat rnernbantu penerjernahan

abstrak karya tulis ini. Kalian adalah wanita-wanita yang luar biasa.

6. Kepada Andi dan Kak Jerre yang dengan senang hati rnernberikan

dukungan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, kalian adalah

ternan yang layak dibanggakan.

7. Kepada ternan-ternan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, ucapan

terirna kasih tidaklah cukup dibandingkan sernangat yang kalian heri.
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	Yang bertanda tangan di bawah ini: 
	Nama 
	: Rony Wijaya 
	NRP 
	: 0010097 
	Menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah hasil karya sendiri, bukan 
	duplikasi dari hasil karya orang lain. 
	Apabila di kemudian hari diketahui ini tidak benar, maka saya bersedia 
	menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku. 
	Oemikian pemyataan saya 
	Bandung, Juli 2003 
	Rony Wijaya 
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