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PRAKATA

Puji SyukUTkepada Allah Bapa di SUTgayang telah memberikan segala hikmat dan

pengetahuan sehingga penulis dapat rnenyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini tepat pada

waktunya.

Karya Tubs llmiah dengan judul "PERBANDINGAN BEBERAPA METODA

DIAGNOSIS FILARIASIS BANKROFTI" ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk

mendapat gelar sarjana kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen

Maranatha.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Meilinah Hidayat, dr, M.Kes selaku dosen pernbirnbing utama

2. Susy Tjahyani, dr, M.Kes seJaku dosen pernbirnbing pendamping

3. Papah dan rnamah untuk doa dan dukungannya

4. Harry Potter for his chann

5. Ternan-ternan saya Coi, Ririn, Vita. Flo dan Winda

6. Serta sernua pihak yang telah rnernberikan bantuan dan dukungannya dalam

penulisan Karya Tu]is nrniah ini

Sernoga Allah Bapa di Surga rnernbalas segala kebaikannya.

Penulis rnenyadari bahwa dalarn pembuatan Karya Tulis llmiah ini masih jauh

dari sempuma akan tetapi penulis berbarap K.arya Tulis IImiah dapat memberikan

manfaat bagi para pembaca terutama mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen

Maranatha Bandung
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