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KATA PENGANTAR 

 
     Pertama-tama penulis mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas 

berkat dan penyertaan-Nya sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan. 

     Karya tulis ini dibuat berdasarkan keinginan untuk mengetahui gambaran 

klinis dan gambaran histopatologis hepatitis kronis yang disebabkan infeksi HCV 

serta mencari kemungkinan adanya hubungan yang signifikan antara keduanya.  

     Tanpa bantuan dan dukungan sejumlah orang tentunya karya tulis ini tidak 

mungkin dapat diselesaikan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada: 

1. dr. Freddy Tumewu A. selaku dosen pembimbing atas kesediaannya 

membimbing, mengarahkan,  memberi saran-saran dan pendapatnya serta 

kesabarannya selama ini. 

2. dr. David Gunawan dan dr. Kartika atas kesediaannya menjadi dosen 

penguji, khususnya dr. Kartika atas kebaikan dan pengarahan beliau 

selama saya menjalani  asistensi di bagian Biologi Dasar. 

3. Bapak, mamah, dan bibi serta almarhum kakek dan nenek yang tidak 

bosan-bosan mendoakan, mempercayai dan mensupport penulis, 

khususnya mamah yang sangat sabar menemani penulis belajar SKS pada 

malam hari tanpa mengeluh saat ujian-ujian dan pengerjaan KTI ini. 

You’re the best, Mom!! 

4. Kakak dan adik-adikku; Louis, Noer, dan Hanna, serta keponakanku 

Natalta dan Priscilla yang tidak memberi andil sedikitpun dalam 

pengerjaan KTI ini namun cukup membuat terjaga setiap malam saat 

belajar untuk UTS/UAS dengan keributan dan tawa menyebalkan mereka. 

Walaupun kita tidak tampak seperti ‘saudara’ tetapi kita tetap bersaudara. 

Sukses untuk kalian! 

5. Teman-temanku tercinta; Melissa, Fina, Sukma, Devi, FanWil, Tiara, 

Sheena, Chika, Sisil, Iva, Roy, Dwi, Ichsan, Abram, Yudhi, Alogo, Mario, 

dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu atas support, 



 vi 

nasihat, caci maki, keegoisan, kebrutalan, keceriaan dan kebaikan kalian. 

Tanpa kalian rasanya sulit bertahan di FK. Aku sayang kalian semua.  

6. Novi, Heydi dan Yandy, untuk support dan kasihnya. Aku selalu 

mengingat kalian. God bless you all. 

7.  Ka Lisa’00, ko Roy’00, ka Enseline’00, ka Wita’01 atas kebaikan dan 

kesediaan kalian meminjamkan buku-buku dan diktat-diktat. 

8. Teman-teman gereja; Ci Suyin, Ka Esti, Ci Sherly, Mas Eko, Ka Lisa, Ka 

Ria, Ka Titi, Ka Ima, Bang Mangasa, Rian, Osa, Fanni, Merry atas doa, 

support, dan kebersamaan kalian. Zulfan, Dwi K., Sondang A., Chandra, 

Vicke atas perhatian dan daya tarik kalian. 

9. Buku-buku komik yang mampu memberi kesenangan sesaat ketika penulis    

jenuh, sedih, dan ingin berlari dari kenyataan. 

10.  Yang terakhir untuk diri penulis sendiri yang mengerjakan KTI ini. 

Berjuanglah diriku!! 

     Akhir kata penulis mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan dalam 

karya tulis ilmiah ini. Penulis berharap informasi didalamnya dapat menambah 

sedikit wawasan mengenai hepatitis kronis, khususnya di kalangan civitas FK 

UKM. Terima kasih. 
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