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     Saya ucapkan puji dan syukur serta terimakasih kepada Yang Maha Baik 

Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan karunia-Nya yang menyertai dan 

menguatkan saya setiap saat hingga Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini dapat selesai. 

Saya juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, yaitu: 

• Penyelenggara KTI yang telah mengadakan program ini sebagai prasyarat 

kelulusan program studi S1 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha Bandung 

• dr. Diana Krisanti Jasaputra, M.Kes. dan dr. H. Edwin Setiabudi, Sp.PD yang 

telah bersedia membimbing saya selama proses pembuatan KTI ini. 

Terimakasih untuk setiap bimbingan, arahan, masukan, kesabaran dan 

pengertian juga semangat yang diberikan  

• dr. Sugiarto Puradisastra, M.Kes. dan dr. Ellya Rosa Delima atas 

kesediaannya menjadi penguji pada saat sidang KTI dan atas setiap masukan 

dan saran yang sangat berarti 

• dr. Felix Kasim, M.Kes. atas kesediaannya menjadi koordinator sidang KTI 

dan atas masukan serta saran yang diberikan 

• dr. Sylvia Soeng, M.Kes. yang telah meminjamkan bahan-bahan mengenai 

radikal bebas dan DM serta memberikan masukan serta semangat 

• Pak Nana, Pak Kris dan Pak Deni atas pengertian dan bantuannya 

• ‘Mamim’ dan ‘Papip’ yang tercinta yang telah membantu dalam segala hal, 

memberikan dukungan fisik maupun mental dan terutama untuk setiap doanya 

• C Wiwin dan Reggy yang juga membantu saya mencarikan bahan dan 

memberi semangat 

• ‘Si Jenius Kecil’ dan Ratin yang telah memberikan banyak bantuan, semangat, 

hiburan dan masukan yang sangat berarti 

• Iryanthy M. yang telah membantu proses pencetakan KTI dan telah 

memberikan semangat dan  doa. 
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• C Liva yang meminjamkan KTI-nya sehingga saya mempunyai bayangan 

tentang KTI yang baik 

• Inri, Cing, Windy A., Tanty (O2), Sukma, Natalia, Chintya, Erika I., Eva 

J.J.S., Windy ‘aja’, Ek, K Baryadi dan semua teman yang memberikan 

semangat, doa serta bantuan  yang tidak bisa disebutkan satu per satu  

• Teman seperjuanganku Ivana dan K Sri untuk semangat, perhatian, 

kebersamaan dan tumpangannya 

• Tante Sonson dan keluarga yang banyak memberikan bantuan  

• D’Rain untuk kekuatan dan semua lagu-lagunya, Judia yang sudah 

memberikan semangat, arti sebuah perjuangan dan persahabatan 

• Suster-suster di RS Imanuel, Apotek Setiabudi dan RS Borromeus atas 

bantuan dan informasinya 

• Berbagai pihak yang turut membantu saya yang tidak bisa saya sebutkan satu 

per satu 

     Saya berharap KTI yang jauh dari sempurna ini dapat memberi manfaat yang 

baik bagi perkembangan pengetahuan maupun bagi masyarakat. 
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