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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya

sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini berjudul " Peranan Penambahan DHA (Docosahexanoic acid)

Pada Formula Susu Bayi " yang dibuat sebagai salah satu syarat untuk

mendapatkan gelar sarjana kedokteran ( S. Ked ) di Fakultas Kedokteran

Universitas Kristen Maranatha.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Lusiana Darsono, dr. M.kes selaku dosen pembimbing yang telah

meluangkan waktu dan kesabarannya selama penulisan skripsi ini.

2. Viki Hidayat, Meta, Devy, Rina, Handy, Iwan, Hendra, dan ternan -

ternan yang lain yang telah mendukung dan membantu selama

penulisan skripsi ini.

3. Mami, Papi, Grace, Ege, Nathan, Ina, yang telah memberikan

dorongan, pengertian, dan doanya sehingga skripsi ini dapat selesai

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini memang masih jauh dari

sempuma dan banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mohon maaf

sebesar-besamya atas semua kesalahan baik yang disengaja maupun tidak.

Akhir kata saya berharap agar skripsi ini dapat membawa manfaat bagi

pembaca.

Bandung, Juli 2002

Mayke Rosalina Rompas
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