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KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, dengan segala kerendahan hati penulis memanjatkan puji dan

syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas rahmat,

karunia, kekuatan dan lindungan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tepat pada waktunya.

Karya Tulis Ilmiah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib tahap sarjana

di Fakultas Kedokteran Kristen Maranatha.

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan

berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan mi penulis ingin menyampaikan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu

penulis hingga terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah ini kepada:

I. Kedua orang tua penulis, Aras Bay dan Marnis, atas segala kasih sayang dan cinta

kasih berlebih disertai bantuan moril dan materiil dari mama dan bapak, penulis

diberi dorongan semangat dan doa yang menjadi bekal dan kekuatan penulis

dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah ini hingga selesai.

2. Sri Nadya Saanin, dr., MKes, sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan

waktu, tenaga, pikiran dan motivasi disela-sela kesibukannya membimbing

penulis dengan sabar hingga terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah ini.

3. David Gunawan, dr., dan Sonja Sutedja, dr, sebagai dosen penguji, atas

kesediaannya meluangkan waktu dan pikiran untuk menguji dan memberi nilai

akhir Karya Tulis Ilmiah ini.

4. Kakak-kakak tercinta penulis, Rien Afrianti, dr., Lenni Yulianti, MT., Joko

Suryana, MT., Shanty Arriany, yang telah memberikan semangat, perhatian dan

kasih sayang kepada penulis.

5. Si kecil Chyntia Ridha Larasati dan Vivaldi Ridha Ramadhan, keponakan-

keponakan penulis tercinta, satu-satunya obat ampuh menghilangkan kejenuhan

penulis selama penusunan Karya Tulis Ilmiah mi

6. Chandra M, yang selalu menemani, membantu dan memotivasi penulis dan

dengan sabamya siap sedia mendengarkan keluh-kesah penulis 24 jam non-stop.
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7. Sahabat dan ternan-ternan dekat penulis: Nisaa, lsyana, Mildha, Tria, Vita, Dimas,

Robby 'Orkay', Didit, Gan-gan Milo, Kristiana, Tiara, lndra Novianto, yang

selalu rnenernani penulis dalarn suka rnaupun duka, rnernberikan keceriaan dan

suasana suka cita tetapi tidak lupa untuk rnengingatkan satu sarna lain, sernoga

Allah rnenjaga persahabatan kita.

8. Barnbang YJ, atas bantuan dan rnotivasi yang telah diberikan pada penulis.

9. Mbak Titin dengan sernua rnakanan bergizinya setiap hari.

10. Ternan-ternan seperjuangan penulis; Enrika, Robby 'Orkay', K'Wartoyo yang

saling rnengingatkan satu sarna lain untuk birnbingan, dan rnernberi sernangat

dalarn penulisan karya tulis ini.

11. Ternan-ternan SMAN 5 Bandung angkatan 2000,Ebrnthers,yang selarna 7 tahun

kornpak, sernoga Allah rnernberikan kita kekuatan untuk terus kornpak dan terus

bersarna.

12. Ternan-ternan penulis di Wiyata Guna: lyang, Julius, Dadang, Imas, Rina, yang

rnenyadarkan penulis untuk jauh lebih bersyukur atas nikrnat yang telah diberikan

Allah SWT kepada penulis, dan rnernbuat penulis rnerasa lebih berarti untuk

sesarna.

13. Ternan-ternan penulis, terutarna angkatan 2001 yang tidak dapat disebutkan satu

persatu baik secara langsung rnaupun tidak langsung rnernberikan bantuan,

sernangat, dan keceriaan kepada penulis hingga Karya Tulis ini selesai.

Dengan segala upaya penulis bekerja keras untuk rnernpersernbahkan Karya Tulis

Ilrniah yang rnaksirnal. Akan tetapi seperti kata pepa.tah "Tidak ada gading yang tak

retak" begitu pula dengan Karya Tulis Ilrniah ini jauh dari sernpurna, dengan segal a

kekurangan di dalarnnya besar harapan penulis agar Karya Tulis Ilrniah ini dapat

rnernberikan rnanfaat bagi kita sernua.

Bandung, Januari 2005

(Rita Arrianty)

Vll

http://www.maranatha.edu

	page 1
	Images
	Image 1

	Titles
	KARY A TULIS ILMIAH 
	FAKULTASKEDOKTERAN 


	page 2
	Images
	Image 1

	Titles
	LEMBAR PERSETUJUAN 
	JUDUL 
	: PENATALAKSANAAN MOL A HIDATIDOSA 
	PENYUSUN 
	: RITA ARRIANTY 
	NRP 
	: 0110103 
	BANDUNG, JANUARl200S 
	11 


	page 3
	Images
	Image 1
	Image 2

	Titles
	SURATPERNYATAAN 
	Yang bertanda tangan di bawah ini: 
	Nama : Rita Arrianty 
	NRP : 0110103 
	Menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri, 
	bukan duplikasi dari hasil karya orang lain. 
	Apabila dikemudian hari diketahui ini tidak benar, maka saya bersedia 
	menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 
	Demikian pemyataan saya. 
	Bandung, Januari 2005 
	Rita Arrianty 
	111 


	page 4
	Titles
	KATA PENGANTAR 
	VI 


	page 5
	Titles
	sesarna. 
	Bandung, Januari 2005 
	(Rita Arrianty) 
	Vll 



	Master Index: 
	Back to TOC: 
	Help: 
	UK Maranatha Logo: 


