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KATAPENGANTAR

Puji Syukuf penulis panjatkan kepada Tuhan atas berkat, rahmat dan

karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang
berjudul " Gambaran Klinik Meningitis Tuberkulosis Di Rumah Sakit Immanuel

Bandung Periode 2001-2003 "yang disusun dengan maksud memenuhi salah satu

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) di Universitas Kristen

Maranatha.

Karya Tulis Ilmiah ini dapat tersusun berkat bantuan clan dukungan dari

berbagai pihak, Oleh sebab itu pacta kesempatan ini penulis ingin menyampaikan

rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, saran, bantuan. dorongan,

serta doa daTi banyak pihak, antara lain kepada:

I. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang

telah memberikan kesempatan clan fasilitas yang baik sehingga penulis dapat

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

2. Winsa Husin, dr, MSc., M.Kes. selaku dosen pembimbing yang telah

meluangkan waktu, membimbing, memberikan pengarahan., kritik., saran serta

dukungan moril selama penulis menyusun hingga Karya Tulis Ilmiah selesai.

3. Dedeh Supantini Jahja, dr., Sp.S selaku dosen pembimbing yang telah

meluangkan waktu, membimbing, memberikan pengarahan., kritik. saran serta

dukungan moril selama penulis menyusun hingga Karya Tulis Ilmiah selesai.4. 

Hadyana Sukandar, drs, MSc daTi Bagian Epidemiologi dan Biostatistik

Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran atas pengarahan dan diskusi

yang sangat bermanfaat dalam melengkapi Karya Tulis Ilmiah ini.

5. Herjanto Kurnia, dr., MA. atas saran dan bantuannya dalam penulisan KTI ini.

6. Pak Dalyon, Pak Ridwan, serta seluruh star rekarn medis RSI yang telah

membantu dan memberi pinjarnan status medik dalarn penyusunan KTI ini.

7. Seluruh Star Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha. Pak Eddy daD Bu

Wina, atas segala bantuan serta dukungan dalarn menyelesaikan Karya Tulis

Ilmiah ini.
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VII

8 Papah, Marnah, kakak-kakak tercinta yang selalu memberi doa, semangat,

dukungan monl, serta kasih sayang.

7. Airin Adira, atas perhatian, kasih sayang, pengertian, dan bantuan

dukungan dan dorongan daTi awal perkenalan sampai saat ini

() Ratin Adira, Cherry, Juliana, Lili, Ari Sakti P.. Anthony H., Neo,

Nitha, Kaleb, Reza, Edmonson, , Irwan M.S., Regi P, Intan. Natalia atas saran

dan bantuannya.

12. 

Sernua pihak dan ternan-ternan yang telah rnernbantu serta rnernberikan

dorongan kepada penulis yang rnustahil penulis sebutkan satu persatu oleh

penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Karya Tulis llmiah ini masih

terdapat ban yak kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman

penulis, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para

pembaca. Akhir kata semoga Karya Tulis llmiah ini dapat bermanfaat bagi banyak

orang, khususnya mahasiswa/mahasiswi Fakultas Kedokteran dan masyarakat

pacta umumnya.

Bandung, Januari 2004

Willy Sujarwo
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