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KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERlMA KASIH 

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan Karya Tulis Ilmiah(KTI) dengan j udul 

Staphylococcus pada daging hasil olahan yang dijual di tiga kios di sekitar 

kainpus Universitas Kristen Maranatha. Karya tulis iliniah ini inerupakan salah 

satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana jurusan Kedokteran (S.Ked) pada 

Universitas Kristen Maranatha. 

: Kehadiran . 

Banyak pihak telah memberikan sumbangan pemikiran dalain menyelesaikan 

KTI ini karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih 

kepada: 

1 .  
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4. 

5 .  

6. 

7. 

8. 

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

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. 

Dokter Widura, M. S. selaku Kepala Laboratoriuin inikrobiologi. 

Philips Onggowidjaja, S.Si., M.S.i, selaku dosen peinbiinbing pertaina 

yang telah bersedia ineluangkan waktunya untuk inemberikan 

bimbingan dan saran-saran selaina penyusunan hingga selesainya Karya 

tulis ilmiah ini. 

Dokter Johan Lucianus, selaku dosen pembimbing kedua yang telah 

bersedia ineluangkan waktunya untuk ineinberikan biinbingan dan saran 

selama penyusunan hingga selesainya KTI ini. 

Seluruh dosen yang telah memberi ilmu dan yang inengembangkan 

pengetahuan saya hingga penyusunan KTI ini selesai. 

Bapak Rizka, Ibu Yuliana, dan Bapak Samuel teknisi Laboratorium 

Mikrobiologi yang ineinberikan bantuan dan keterangan selama 

praktikum di laboratorium. 

Kedua orang tua dan saudara-saudara yang telah ineinberikan bantuan 

baik secara moril inaupun material. 

Sahabat penulis : Rosana, Harry, Sienny, Tetty, Juvi, Dewi, Irma dan 

yang lainnya untuk saran dan perhatiannya selaina penyusunan KTI ini. 
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Semoga Tuhan Yesus Kristus yang membalas semua kebaikan yang telah 

diberikan. Akhirnya penulis mengharapkan semoga Karya tulis ilmiah ini 

bennanfaat bagi yang menyimaknya. 

Bandung, Juni 200 1 
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