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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT penulis panjatkan atas izin serta 

rakhmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang 

berj udul " Penanganan infeksi Plasmodium. falciparum “. 

Karya Tulis ini dibuat untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sajana 

Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. 

Penulis berharap agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, 

walaupun penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna. 

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada 

berbagai pi hak yang telah membimbing, membantu, dan melancarkan penulis 

dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, yaitu : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Susy Tjahyani,dr. sebagai pembimbing utama, yang telah bersedia 

memberikan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam pembuatan karya tulis 

ilmiah ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik. 

Meilinah Hidayat,dr., M. Kes. sebagai pembimbing pendamping yang juga 

telah bersedia memberikan waktu, tenaga, dan pemikirannya selama 

penyusunan karya tulis ini hingga selesai. 

Orang tua penulis, atas segala perhatian, doa dan dukungannya, baik secara 

moral maupun mated. 

Gina atas segala bantuannya, juga kepada Bayu, tak lupa kepada Mamih dan 

Euceu untuk segala doa dan perhatiannya. 

Retna Aribawani, terima kasih atas segala bantuannya yang sangat berarti, 

juga atas kehadirannya disisi penulis pada saat penyelesaian karya tulis ini. 
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6. Billi G., atas segala bantuan dan dorongan untuk menyelesaikan karya tulis 

ilmiah ini. 

7. A Awin, Teh Anggi, dan Karlina, atas bantuannya terjemahannya. 

8. Kawan-kawan LEVATOR dan YANEL, terima kasih atas kehadiran kalian 

dan dukungan moral yang diberikan 

9. Irma, Dinni, Wiwin, Melda, Elis, atas segala bantuan, informasi, dan 

perhatiannya, juga kepada Rinny dan Fifit untuk menemani disaat akan 

menjalani bimbingan KTI. 

10. Ratna, atas doa dan dukungannya, juga Dollyviatri untuk contoh skripsinya, 

dan Rakhmat untuk kesediaannya mengantar penulis mencari bahan 

penyelesaian KTI ini. 

1 1. Juga terima kasih kepada teman-teman lainnya yang namanya tidak mungkin 

disebutkan satu persatu. 

Bandung, Januari 2002 

Gian G. Paramitha 
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