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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat

karuniaNya bahwa akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis

ilmiah (KTI) ini yang berjudul " Ketoasidosis Diabetik Serta

Pengelolaan" (Studi Pustaka). Yang dibuat untuk memenuhi salah

satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan program salJana

kedokteran di Universitas Kristen Maranatha Bandung.

Dengan kesadaran yang penuh bahwa dalam melakukan

penulisan KTI ini banyak terdapat kelemahan yang dirasakan penulis

serta kegunaan juga keterbatasan memberikan sumbangan pemikiran

dalam mengungkapkan teori Diabetes Melitus yang dihadapi dalam

penulisan ini. Namun diharapkan agar melalui KTI ini dapat

memberikan sumbangan pemikiran ilmiah kepada masyarakat luas

dan juga kepada rekan mahasiswa kedokteran.

Dalam kesempatan InI perkenankanlah penulis untuk

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada

semua pihak yang telah memberikan bantuan maupun dorongan

serta semangat dalam penyusunan hingga selesainya KTI ini.

Pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada yang terhormat Dr. Agustian Lukas Kristanudjaja,

SpPD. selaku pembimbing utama, disela-sela kesibukannya telah

meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membimbing penulis

dalam menyelesaikan KTI ini hingga selesai.

Selanjutnya pada kesempatan mI penulis Juga mgm

menyampaikan rasa terima ksih kepada yang terhormat :

1. Prof. Sulaiman Sastrawinata, Dr. SpOG selaku Dekan Fakultas

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

2. Dr. Surya Tanurahardja, MPH, selaku ketua KTI Fakultas

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.
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3. Dr. Daniel S Wibowo, Msc., selaku dosen wali penulis selama

kuliah dari awal hingga saat ini di Fakultas Kedokteran

Universitas Kristen Maranatha.

4. Dr. Lukas yang memberi pengarahan serta bimbingan.

5. Kepala Perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen

Maranatha dan Rumah Sakit Immanuel.

6. Petugas tata usaha Fakultas Kedokteran Universitas Kristen

Maranatha.

Terakhir secara khusus penulis menyampaikan ucapan rasa

terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak H. Doloksaribu,

Mama M. Ompusunggu, Abang dan Kakak penulis yang telah

memberikan segala bantuan moril dan materiil, dan hampir lupa

penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besamya kepada

Thenewone,sCOOBY sNACK, Kuranai, Ferry ,Hizkia,Penyulucu,

Jhansen,Bergie,Bluecoffee,Ricardo,Parlindungan,LiaPing dan segenap

ternan yang tidak dapat disebutkan namanya yang telah memberikan

dukungan selama penulis menuntut ilmu di FK -UKM.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa yang membalas segala kebaikan

atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata semoga KTI ini dapat memberikan manfaat yang baik

dan nyata bagi mereka yang membutuhkannya.

Bandung, Januari 2003

Vreddi Evendi Doloksaribu

Penulis
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