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PRAKATA

Pertama-tama, penulis memanjatkan puji ciaosyukur yang tak terhingga ke

hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbinganNya, akhirnya

penulis dapat menyelesaikan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.

Karya Tulis nmiah ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan

gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen

Maranatha, Bandung.

Berbagai kesulitan dan hambatan yang penulis temui selama melakukan

penulisan Karya Tulis llmiah ini tidak mungkin dapat penulis lalui tanpa bantuan

dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis

bermaksud untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada:

· Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi karuniaNya yang tak

terhingga.

· Lukas Tanubrata, dr., SpS (K), selaku Dekan Fakultas Kedokteran

Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

· Diana Krisanti Jasaputra, dr., M. Kes, selaku Koordinator KTI, atas ijin

dan persetujuan yang Anda berikan terhadap karya tulis ilmiah yang

penulis buat ini.

· Aming Tohardi, dr., MS., selaku pembimbing utama, terima kasih atas

segala bimbingan dan bantuan yang anda berikan selama ini, hingga saya

dapat menyelesaikankarya tulis ilmiah ini.

· Wawan Kustiawan, dr., SpRad., M. Kes., DFM., selaku pembimbing
pendamping, terima kasih atas segala bimbingan anda dalam pembuatan

Karya Tulis Ilmuah ini sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis

ilmiah ini.

· Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan segala dukungan berupa
nasihat, dana, dan kasih sayangnya.

· Maya, yang telah memberikan dorongan semangat, doa dan kasih

sayangnya.
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Vll

· Semua ternan-ternan yang sangat banyak membantu penulis clan

mendampingi penulis dalam segala suka clan duka masa kuliah yang

sangat panjang clanmeleIahkan selama ini.

· Semua pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan Karya Tillis

llmiah ini. langSWlgmaupun tidak langsung. yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis mohon maaf jika

terdapat kesa1ahanbaik dalam sikap. tingkah laku. perbuatan clankata-kata selama

penulisan Karya Tillis llmiah ini. Penulis juga mohon kritik clan saran yang

membangun dari seluruh pembaca. Semoga. Karya Tillis llmiah ini dapat berguna

bagi semua pihak.

Bandung. Januan 2005

Penulis,

Jimmy Wahyu

http://www.maranatha.edu

	page 1
	Images
	Image 1

	Titles
	DIAGNOSIS OSTEOPOROSIS 
	KARY A TULIS ILMIAH 


	page 2
	Images
	Image 1

	Titles
	LEMBAR PERSETUJUAN 
	JUDUL 
	DIAGNOSIS OSTEOPOROSIS 
	PENYUSUN 
	JIMMY W AHYU 
	NRP 
	9810004 
	PEMBIMBING UT AMA PEMBIMBING PENDAMPING 
	(AMING TOHARDI, DR, MS) (WAWAN KUSTIAWAN, DR, SPRad, M. KES, DFM) 
	(DIANA KRISANTI JASAPUTRA, DR, M.KES) 
	11 


	page 3
	Images
	Image 1
	Image 2

	Titles
	SURAT PERNYATAAN 
	Yang bertanda tangan di bawah ini: 
	Nama 
	Jimmy Wahyu 
	NRP 
	9810004 
	Demikian pemyataan saya 
	Bandung, Januari 2005 
	Jimmy Wahyu 
	111 


	page 4
	Titles
	PRAKATA 
	Vi 


	page 5
	Titles
	Vll 
	Jimmy Wahyu 



	Master Index: 
	Back to TOC: 
	Help: 
	UK Maranatha Logo: 


