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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkat dan rahmatnya sehingga karya tulis ilmiah ini dengan judul Serat Dalam 

Makanan yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana 

kedokteran ( S.KED ) dapat diselesaikan dengan baik. 

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhonnat DR. Iwan 

Budiman, dr., M.S. selaku pembimbing utama saya dan kepada yang terhormat 

Pinandojo Djojosoewarno, dr , Drs. selaku pembimbing pendamping, yang telah 

meluangkan waktu dan dengan sangat sabar memberikan bimbingan, bantuan, 

dukungan dan pengarahan dari awal sampai akhir penulisan karya tulis ini. 

Terimakasih pada Arvi, yang selalu menemani dan mendukung saya 

terutama pada saat-saat yang sulit, memberikan semangat ,memberikan banyak 

saran dan masukan, dan yang selalu mau memberikan bantuannya dalam bentuk 

apapun juga dan dalam keadaan bagaimanapun, mulai dari ide pencarian judul dan 

bantuan teknis hingga akhir penyusunan karya tulis ini. 

Terimakasih juga kepada teman-teman seperj uanganku : Aser, Fren, Dede, 

Eliza, yang sudah bersusah payah bersama - sama dalam mencari data dan 

melewati waktu bimbingan bersama. 

Buat teman-temanku tercinta : Maya, yang selalu memberikan 

dukungannya dan yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan karya 

tulis ini. Yunes, dengan semua bantuannya dan dukungannya. Odin, yang selalu 

setia mendengarkan semua masalahku. Arni, dengan semua saran dan 

dukungannya, tak lupa juga buat temanku Sandra. Kepada semuanya saya 

ucapkan terimakasih untuk kebersamaannya dalam susah dan senang, dan untuk 

semua waktu yang sudah kita lewati bersama. 

vi 

http://www.maranatha.edu


Terima kasih kepada Bapak (alm.) yang semasa hidupnya telah 

memberikan kasih sayang yang berlimpah dan dukungan kepada saya dan juga 

kepada Mama yang selalu memberikan kasih sayang, pengertian dan dukungan 

yang berlimpah. Buat semua kakakku: Ka Santi, Ka Ima, Mas Didit, Ka Elda, Ka 

Merry, dan juga untuk keponakanku Jascha, terimakasih atas semua dukungan, 

doa dan semua bantuannya. 

Tak lupa juga, terimakasih kepada pihak-pihak lain yang telah 

memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

menyelesaikan karya tulis ini, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. 

Akhir kata, saya berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan bagi pembacanya. 

Bandung, Januari 2002 

Penulis 

Newyearianti Ramba 
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