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PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas

berkat -Nya juga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.

Karya tulis ilmiah dengan judul "Tinjauan Hepatitis Vims B" ini dibuat sebagai

salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran (S. Ked.) di Fakultas

Kedokteran-Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

I. Prof. dr. Sulaiman Sastrawinata, Sp.OG selaku Dekan Fakultas Kedokteran-

Universitas Kristen Maranatha, Bandung, dan kepada dr. Surya Tanurahardja,

MPH, DTM&H sebagai pembantu Dekan I dan Ketua Tim Karya Tulis llmiah,

atas diselenggarakannya Karya Tulis Umiah ini di Fakultas Kedokteran-

Universitas Kristen Maranatha.

2. H. R. Sjarif, RD., dr. Sp.PD-KGEH selaku pembimbing utama dan Daniel, W.P.,

dr. selaku pembimbing pen damping, yang telah meluangkan waktu dan dengan

kesabarannya membimbing penulis selama pembuatan karya tulis ini sampai

selesai.

3. Ibu Yanti, sebagai staf di bagian Penyakit Dalam FK-UKMIR.S. Immanuel.

4. Bapak Khie KIliong S.Si., M.Si., di bagian Biologi FK-UKM yang telah

meminjamkan beberapa buku dan artikel sebagai bahan referensi.

5. Anggota keluarga yang telah memberikan semangat, kesabaran, dorongan dan

saran-saran

6. Kepada Kak Lia, Kak Neneng dan semua teman-teman atas dorongan, semangat

dan saran-saran yang diberikan sehingga karya tulis ini dapat selesai.
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Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempuma namun

penulis mengharapkan agar karya tulis ini dapat memberikan manfuat bagi para

pembaca, khususnya rekan-rekan mahasiswa di lingkungan fakultas Kedokteran-

Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Kritik dan saran yang membangun

sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas

semua amal budi dan kebaikan semua pihak yang telah banyak membantu penulis

dalam pembuatan Karya Tulis IImiah ini.

Bandung, Juli 2001
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