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Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME, penulis telah dapat

menyelesaikan Karya Tulis IImiah yang berjudul "Manfaat Kondroprotektor Pada

Pengo batan Osteoarthritis".

Karya Tulis IImiah ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka

menyelesaikan Program Sarjana Kedokteran.

Penulis berharap karya tulis ini bermanfaat bagi setiap orang yang

membacanya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

pembuatan karya tulis ini :

I. dr. David Gunawan selaku pembimbing. Terima kasih sebesar-besarnya

untuk beliau atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan.

2. dr. Budi Liem, M.Med Rheumatologist dan dr. Sri Nadya, M.Kes selaku

penguji. Terima kasih sebesar-besarnya untuk beliau atas kesediaannya

untuk hadir dan menguji. Terima kasih juga untuk kritik, saran, dan

masukan yang diberikan.

3. Papa dan mama tercinta atas doa dan dukungan moril maupun materi.

4. Untuk mas Bimo terima kasih atas doa dan dorongannya sehingga penulis

dapat menyelesaikan karya tulis ini.

5. Untuk Uwie tercinta yang sangat membantu penulis sehingga dapat

menyelesaikan karya tulis ini.

6. Untuk Ervan dan Gracias terima kasih banyak atas pinjaman scanner dan

masukan-masukan yang diberikan kepada penulis.

7. Untuk ternan seperjuangan Kaleb, Reza, Anthony dan Willy terima kasih

banyak atas bantuan dan dukungan yang tidak dapat diungkapkan dengan

kata-kata, kalian adalah ternan yang layak dibanggakan.

8. Untuk Ageng, Didit, Wira, dan Dimas terima kasih ban yak atas dukungan

dan semangat yang kalian berikan. Terima kasih juga atas saran serta

masukannya.
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9. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima

kasih banyak.

Akhir kata semoga Karya Tulis ini dapat bermanfaat serta menambah

informasi bagi pembaca.

Bandung, Januari 2005

Setiawan Suseno
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