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PRAKATA

Dengan rahmat Allah swt, penulis berhasil menyelesaikan karya tulis ilmiah

yang berjudul Kelainan Kulit Yang Terjadi Pada Proses Photoaging. Ucapan

syukur dipanjatkan ke hadirat-Nya.

Karya tulis ilmiah ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Kedokteran.

Penulis berharap karya tulis ini bermanfaat bagi setiap orang yang

membacanya, walaupun penulis juga menyadari karya tulis ini masih jauh dari

sempuma.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah

membantu pembuatan karya tulis ini:

1. Savitri R.W., dr. SpKK selaku pembimbing utama penulis. Terimakasih sebesar

besarnya untuk beliau atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan.

2. Orang tua penulis atas segala dukungan lahir dan batin hingga karya tulis dapat

selesai tepat waktu.

3. Kepada kakak dan adik penulis yang turut memberikan dukungan lahir & batin

4. Kepada semua teman-ternan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu
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