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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini yang berjudul : “TINJAUAN DEMAM 

BERDARAH”. 

KTI ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar 

Sajana Kedokteran (S. Ked) pada Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha. 

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun KTI ini masih jauh dari 

sempurna serta masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dalam hal 

penggunaan bahasa, penyampaian materi maupun pengetahuan yang penulis 

miliki. Menyadari hal tersebut penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari 

semua pihak guna dijadikan pedoman dan pegangan oleh penulis untuk masa yang 

akan datang. 

Penulis dalam pembuatan KTI ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak 

yang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya demi terselesaikannya KTI ini, 

untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan terima kasih 

yang tak terhingga kepada Dr. H.R Sjarif. H.D; SpPD. KGEH, selaku Dosen 

Pembimbing Utama KTI ini. 
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Selain itu penulis sampaikan pula rasa terima kasih kepada yang terhormat : 

Prof. Sulaiman Sastrawinata, dr. SpOG, selaku Dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha. 

Surya Tanulahardja dr., MPH, DTM & H, selaku Ketua KTI. 

Dr. Daniel. W.P, selaku Dosen Pembimbing Pendamping. 

Dr. Widura, selaku Dosen Wali. 

Seluruh dosen serta pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha. 

Ibu Yanti (Sekretaris Bagian Penyakit Dalam RS Immanuel). 

Perpustakaan UKM dan Perpustakaan RS Immanuel. 
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5.  

Seluruh karyawan/karyawati Bagian Tata Usaha Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha. 

Terima kasih khusus penulis sampaikan kepada : 

Ayahanda, Ibunda, Kakak dan Adik-adikku yang telah memberikan bantuan 

materil maupun moril serta dorongan dan do’a restu sehingga penulis dapat 

menyelesaikan KTI ini. 

Ovi dan Ochi terima kasih yang sebesar-besarnya atas dorongan dan 

bantuannya. 

Buat Neneng dan Yusria, terima kasih atas kerja samanya. 

Semua rekan-rekan Fakultas Kedokteran UKM ’95 atas saran, motivasi, 

persahabatan dan kerja samanya yang diberikan tanpa pamrih. 

Serta mereka yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

membantu terselenggaranya KTI ini. 
Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan 

yang setimpal dari Allah Subhaanahu Wa Ta’ala. 

Akhirnya, semoga KTI ini berguna bagi penulis khususnya dan bagi 

pembaca pada umumnya. 

Bandung, Oktober 2001 

Penulis 
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