
UJI STERILITAS INSTRUMEN BEDAH
TERHADAP BAKTERI AEROB PENYEBAB INFEKSI

DI RUMAH SAKIT IMANUEL BANDUNG

KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis lni Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran

DHENIS ASMARA SURYADARMA

9810131

FAKULTASKEDOKTERAN
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BANDUNG

2004

http://www.maranatha.edu


KATAPENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat

ijinnya akhimya penulis dapat rnenyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul " Uji

Sterilitas Instumen Bedah Terhadap Bakteri Aerob Penyebab Infeksi Di Rumah Sakit

Imanuel Bandung ". Karya tulis ilmiah ini dibuat guna rnernenuhi salah satu syarat

untuk rnernperoleh gelar smjana kedokteran.

Penulis rnenyadari bahwa terciptanya karya tulis ini tidak terlepas dari bimbingan

dan bantuan yang begitu berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam

kesernpatan ini penulis ingin rnengucapkan terima kasih yang sebesar-besamya

kepada :

1. Ibu Farmy, dr. selaku pernbimbing utama yang telah rnernberi bimbingan,

pengarahan, dan dukungan, serta rela rnengajarkan sebagian ilmunya baik

sebelum ataupun selarna pernbuatan karya tulis ilmiah ini.

2. Bapak Widura, dr., M.S. selaku pernbimbing pendamping yang selalu

bersernangat rnernberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulis dapat

lebih rnernahami berbagai hal dalam kaitannya dengan karya tulis ilmiah ini.

3. Orang tua yang yang tak lelah rnernberikan segalanya yang terlalu banyak

untuk disebutkan baik yang bersifat rnateri ataupun non rnateri.

4. Kakak dan adik -adik yang selalu rnernberikan rnotivasi dan kritik serta rasa

kebersamaan.

5. Sahabat-sahabatku: Vicky, Gerry, Andres, Novita, Nunenk, Mardaria, Ende,

Celica, Betty, Ica, dan ternan-ternan Levator lainnya, yang telah rnernberikan

saran dan kritik serta sernangat dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.

6. Bapak Eddy Yunus dan staf perpustakaan FK UKM lainnya atas dedikasinnya

rnenjaga dan rnernelihara buku-buku, sehingga rnernudahkan penulis rnencari

data-data yang diinginkan.

7. Bapak Eddy Junaedi ( staf perpustakaan Imanuel ) yang telah rnernbantu

rnancarikan bahan-bahan kepustakaan yang begitu bermanfaat.
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8. Seluruh staf di bagian bedah yang telah mengijinkan pemakaian alat dan

ruangannya, sehingga penulis dapat mengeIjakan dan menyelesaikan karya

tulis ini.

9. Seluruh staf Tata Usaha Rumah Sakit !manuel Bandung yang telah membantu

sehingga penulis mendapatkan ijin untuk mengadakan percobaan.

10. Seluruh staf P2SP Rumah Sakit lmanuel Bandung, yang telah membantu dan

meminjamkan alatnya kepada penulis dalam serangkaian percobaan yang

mempakan salah satu bagian dari karya tulis ilmiah ini.

11. Seluruh staf Laboratorium Mikrobiologi Universitas Kristen Maranatha yang

sangat membantu dan begitu sabar menemani penulis melakukan percobaan

hingga selesai.

12. Seluruh teman-teman angkatan 98, kakak-kakak dan adik-adik angkatan yang

tak mungkin untuk disebutkan satu-satu.

Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam karya

tulis ilmiah ini mengingat keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena

itu penulis mengaharapkan kritik dan saran sehingga dimasa yang akan datang

penulis dapat membuat karya tulis yang lebih baik lagi.

Akhir kata semoga karya tulis ilmiah ini dapat menambah pembendaharaan

ilmu bagi pembaca umumnya dan mahasiswa / mahasiswi Fakultas Kedokteran

khususnya,~en.

Bandung, Januari 2004

Dhenis Asmara Suryadarma
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