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KA T A PENGANT AR

Puji syukur say a panjatkan ke hadirat Tuhan YME atas berkat dan

rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

Sarjana Kedokteran ( S.Ked ).

Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa

bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materiil, sehingga saya

menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan sebesar-besamya kepada:

1. Widura, dr.,MS selaku pembimbing 1 yang telah memberikan pengarahan,

bimbingan, dan dorongan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Fanny Rahardja, dr.,MSi selaku pembimbing II yang telah memberikan

pengarahan, bimbingan, dorongan, dan mengorbankan waktunya yang

berharga.

3. Staf Karyawan Mikrobiologi yang telah sangat membantu saya dalam

melaksanakan penelitian ini.

4. Miko, Mega, Tara, Sri Lestari, Jo, Joko, Aji, Tia, Nila, Gita dan teman-

teman lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu, yang telah

memberikan bantuan, dorongan, kritik dan saran serta memotivasi saya

untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Kedua orang tua saya tercinta, dan saudara saya yang telah selalu

memberikan dorongan, bimbingan, dan doa sehingga skripsi ini dapat saya

selesaikan.

6. Tak lupa kepada dosen penguji saya, Freddy Tumewu,dr. dan Diana

Krisanti, dr. yang telah memberikan masukan berharga bagi skripsi saya.

Semoga Tuhan YME berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah

membantu penyelesaian skripsi ini

Bandung, Desember 2002

Penulis

VI

http://www.maranatha.edu

	page 1
	Images
	Image 1


	page 2
	Images
	Image 1
	Image 2

	Titles
	LEMBAR PERSETUJUAN 
	JUDUL 
	PENYUSUN 
	: FEBRIYAN NICOLAS 
	NRP 
	: 9910034 
	BANDUNG, DESEMBER 2002 
	MENYETUJUI 
	PEMBIMBING I 
	PEMBIMBING II 
	Widura, dr. MS 
	Fanny Rahardja, dr. MSi 


	page 3
	Images
	Image 1
	Image 2

	Titles
	SURAT PERNYATAAN 
	Yang bertanda tangan di bawah ini : 
	Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya sendiri, dan bukan 
	Demikian pernyataan saya. 
	Bandung, Desember 2002 
	Febriyan Nicolas 


	page 4
	Titles
	KA T A PENGANT AR 
	Puji syukur say a panjatkan ke hadirat Tuhan YME atas berkat dan 
	6. Tak lupa kepada dosen penguji saya, Freddy Tumewu,dr. dan Diana 
	Bandung, Desember 2002 
	Penulis 
	VI 



	Master Index: 
	Back to TOC: 
	Help: 
	UK Maranatha Logo: 


