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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang maha Kuasa, atas 

segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Karya Tulis Ilmiah berjudul :"Faktor resiko dan profil lipid pada penderita Infark 

Miokard Akut di RS Immanuel Bandung". Karya Tulis Ilmiah ini dibuat guna 

memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan di 

Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. 

Melalui Karya Tulis Ilmiah ini, penulis berharap agar karya tulis ini 

berguna bagi mahasiswa-mahasiswi lainnya, khususnya mahasiswa-mahasiswi 

Fakultas Kedokteran untuk menambah pengetahuan mengenai lnfark Miokard 

Akut. 

Dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah ini, penulis banyak menerima 

bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Dengan demikian, 

perkenankanlah dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan 

terima kasi h sebesar-besamya kepada: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 .  

Dr. Iwan Budiman dr, M.S selaku pembimbing utama yang telah bersedia 

memberikan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk membimbing penulis, 

sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Ellya Rosa Delima,dr atas bantuan, nasehat dan dorongan semangat selama 

pembuatan karya tulis ini. 

Seluruh staf medical record RS Immanuel, Bandung. 

Christine, terima kasih atas segala bantuan dan kerjasamanya mulai dari 

pelaksanaan penelitian sampai karya tulis ini selesai dibuat. 

Irwan, Willy, Billy, Hendra terima kasih atas segala bantuan dan dorongan 

semangatnya sampai karya tulis ini selesai dibuat. 
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6. Kethy, Felicia, Lia, Wia, Vivi, Jenny, Soe Mei, Andriana, Ocha, Erin dan 

teman-teman lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, atas 

dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini. 

7. Papa, Mama,Prihartono dan Kristianto atas doa dan dukungannya baik secara 

moril maupun materil yang diberikan kepada penulis. 

Bandung, Januari 2002 

Elizabeth Yogipranata 
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