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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul

"Keberadaan Staphylococcus dan Bakteri Coliform pada Daging Ayam dan Sambal

yang Dijual di Rumah Makan 'X'" tepat pada waktunya.

Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan

program sarjana (Sl) pada Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha

Bandung. Penulis sangat menghargai bantuan dari berbagai pihak yang telah

membantu dan memberikan dorongan baik moril maupun materiil selama pembuatan

Karya Tulis Ilmiah ini.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bpk. Philips Onggowidjaja, S.Si., M.Si., atas kesediaan beliau untuk menjadi

dosen pembimbing utama, yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga

dan pikiran, dalam memberi bimbingan, pengarahan, dan masukan kepada

penulis.

2. Djaja Rusmana, dr., M.Si., atas kesediaan beliau untuk menjadi pembimbing

kedua yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, dalam

memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan kepada penulis.

3. Johan Lucianus, dr., M.Si. dan Fanny Rahardja, dr., M.Si. selaku penguji atas

segala masukan dan saran

4. Seluruh dosen Mikrobiologi yang telah membantu memberikan masukan-

masukan.

5. Seluruh karyawan Laboratorium Mikrobiologi yang telah menyediakan peralatan

dan bahan yang diperlukan, dan dengan sabar membantu penulis selama

percobaan.
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6. Mamah, Papah serta kakak-kakak tercinta yang telah banyak memberikan

pertolongan, dukungan mori!, do~ perhatian dan kasih sayangnya.

7. Andhika P. Herlambang, 1r., yang telah banyak memberikan dorongan, semangat,

doa dan perhatiannya.

8. Cellica, Arien, Shinta, Venny, Lia, Fahreza, Adi, Uwie, Ervan, Rully, Devi,

Billy, yang telah banyak memberi bantuan dan dorongan serta telah menemani

saya dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

9. David, Dian, Eno, Wiwiet, Mounty, terima kasih atas saran-sarannya.

10. Ternan-ternan kampus yang telah membantu penelitian ini.

11. Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih

atas segalanya.

Semoga segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis akan

mendapat ridho dari Allah SWT

Penulis menyadari bahwa dalam Karya Tulis Ilmiah ini masih terdapat banyak

kekurangan dan banyak hal yang dapat digali dan dikembangkan lebih lanjut, karena
,

itu penulis sangat mengharapkanmasukan dan perbaikan untuk kesempurnaanKarya

Tulis Ilmiah ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Karya Tubs IImiah ini dapat berguna bagi

semua pihak.

Bandung, Januari 2004

Penulis

Rahma Puspasari
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