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PRAKA T A

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmatNya

penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis IImiah yang berjudul "Pa/ogenesis infeksi

la/en Eps/ein Barr Virus (EBV) .. tepat pada waktunya.

Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai salah satu prasyarat untuk mcnyclesaikan

program sarjana (SI) pada Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha

Bandung. Penulis sangat menghargai pertolongan dari berbagai pihak yang tclah

membantu dan memberikan dorongan baik moril maupun material sclama pembuatan

Karya Tulis IImiah ini.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih

yang sebcsar-bcsamya kcpada :

I. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha

2. Ketua pelaksana program KTI yang telah mengadakan program penulisan KTI

sehingga saya dapat belajar menyusun suatu karya tulis ilmiah

3. Djaja, dr.,MSi, dan Widura, dr,.Ms sebagai pembimbing penulis yang dengan

sabar telah meluangkan waktu untuk mcmbimbing. mcmberikan saran dan

pengarahan sehingga Karya Tulis IImiah ini dapat selesai dengan baik.

4. Bagi kedua orang tua saya, kakak dan adik yang telah memberikan doa scrta

dukungan kepada penulis sehingga dapat mcnyelesaikan Karya Tulis IImiah ini

dcngan baik.

5. Untuk Arlene Mathilda yang tanpa lelah telah memberikan dukungan dan

dorongan serta membantu penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis IImiah ini.

6. Untuk Sugiharto L 0, Mikacl YCWianus,Anthony, Sari, Ervan. dan Rabinnu yang

banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam penyusunan Karya Tulis IImiah

7. Sgenap karyawan di Laboratorium Mikrobiologi terutama Pak Sam dan Ibu Yuli

yang telah membantu penulis.

8. Bagi ternan-ternan semua terutama Lili, Cherry, Yusak, yang tclah bersama-sama

penulis berjuang menyelesaikan Karya Tulis IImiah.

Penulis menyadari bahwa dalam Karya Tulis Ilmiah ini masih banyak kekurangan

dan masih banyak teori, maupun pengetahuan yang lebih baru dan tclah dikembangkan

lebih lanjut, maka dari itu pcnulis sangat mengharapkan masukan dan perbaikan untuk

kesempumaan Karya Tulis IImiah ini.
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Akhir kata, penulis berharap semoga Karya Tulis IImiah ini dapat menjadi masukan

dalam klinis dan dapat berguna bagi berbagai pihak terutama civitas akademika

Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

Sekian dan terima kasih

Bandung, Februari 2005

William Sugandhi
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