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KATAPENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat

dan bimbinganNya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai bagian dari syarat untuk menyelesaikan

Program Sarjana Kedokteran.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan

berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima

kasih yang sebesar -besamya kepada :

1. Philips Onggowidjaja, S.Si, M.Si selaku pembimbing utama yang

dengan tekun, sabar dan telah memberikan banyak waktu untuk

mengarahkan dan membimbing,sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini tepat pada waktunya.

2. Segenap karyawan di Laboratorium Mikrobiologi yang telah

menyediakan berbagai peralatan dan bahan yang diperlukan selama

penelitian; Bpk. Rizka, Ibu Yuli, dan Bpk. Koma.

3. Teman-teman yang mengadakan penelitian bersama-sama di

Laboratorium Mikrobiologi.

4. Maria, Emilya, Vinni, Emi, Wedtsy, Ratna, Desi T, Lilian, Felicia,

Vie-vie, Luci, Fitri, Yenny, dan Dicky H. Terima kasih untuk

semangat, dukungan doa, dan bantuannya.

5. Papih, mamih, dan adik-adikku Denny dan Devy atas doa dan kasih

sayangnya.

6. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah

membantu selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari

sempuma, karena itu diharapkan segala kritik dan saran yang membangun dari

berbagai pihak.
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Kiranya Allah Bapa sendiri yang akan membalas segala kebaikan semua

pihak yang membantu penyusunan skripsi ini. Dan akhimya penulis berharap agar

skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandung,Juni2002

Desy Natalia
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