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KA T A PENGANT AR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih

karunia yang telah diberikanNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul "Paiogenesis TeIjadinya Ulkus Peptikum Oleh

He/icobacter pylori" ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

Sarjana Kedokteran (S. Ked.) di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen

Maranatha, Bandung.

Banyak pihak yang telah membantu hingga skripsi ini dapat terselesaikan

dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terima kasih sebesar-

besamya diucapkan kepada :

1. Johan Lucianus, de. MSi. sebagai pembimbing yang telah meluangkan banyak

waktu dan dengan sabar membimbing selama pembllatan skripsi ini sampai

selesai.

2. Widura, dr., MS. atas bantuannya, sumbangan ilmu pengetahuan, serta

beberapa literatllr sebagai bahan referensi.

3. Pepei dan Erik atas bantuan, dukungan, kesabaran dan perhatian selama

pembuatan skripsi ini hingga selesai.

4. Her, Imel, Ika, Dian, Ifung, Diekie, Ctin, Cynthia atas persah,abatan

dukungan, bantuan dan hiburan selama pembuatan skripsi ini hingga selesai.

5. Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah

memberikan dorongan, semangat, saran serta masukkan yang bersifat

membangun.

6. lrvan Tjandra ST. dan lming Tjandra ST. atas bantuan, dukungan, semangat,

saran sekaligus kritik membangun serta doa selama pembuatan skripsi ini

sampai selesai.

7. Wira, Ria, dan Iwan yang memberikan seman gat dan doa sehingga skripsi ini

dapat selesai.

8. Papa dan Mama atas segala doa, kata-kata penghiburan, dorongan, rasa sayang

dan cinta kasih yang begitu besar.
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Semoga skripsi ini dapat bennanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi

rekan-rekan mahasiswa di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen

Maranatha, Bandung. Saran dan kritik yang membangun kami terima dengan

lapang dada dan sangat kami harapkan untuk bahan perbaikan pad a kesempatan

yang akan datang, sehingga untuk ke depan bisa lebih baik lagi.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala amal budi dan

kebaikan semua pihak yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini

hingga selesai. Dan semoga skripsi ini dapat membantu dan berguna bagi

pembaca sekalian.

Bandung, Juni 2002

Diana Mustika Chandra
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