
EFEKTIVITAS IN VITRO AMPISILIN,

GENT AMI SIN DAN KOMBINASINY A

TERHADAP Streptococcus pyogenes

Skripsi Ini Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Kedokteran (S.Ked)

MISHAEL SETIA WAN WIRIANTO

9910061

FAKULTASKEDOKTERAN

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BANDUNG

2002

http://www.maranatha.edu


KATAPENGANTAR

i>ujidan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul

"Efektivitas In Vitro Ampisilin, Gentamisin dan Kombinasinya terhadap

Streptococcus pyogenes" tepat pada waktunya.

Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai salah satu prasyarat untuk

menyelesaikan program sarjana ( SI ) pada Fakultas Kedokteran Universitas

Kristen Maranatha Bandung. Penulis sangat menghargai bantuan dari berbagai

pihak yang telah membantu dan memberi dorongan baik morll maupun material

selama pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa

terlma kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Widura, dr., MS, selaku pembimbing I sekaligus Kepala Laboratorlum

Mikrobiologi, FK UKM, yang telah sangat membantu terselesaikannya Karya

Tulis Ilmiah ini.

2. Fanny R, dr., MSi, selaku pembimbing II yang dengan sabar telah meluangkan

waktu untuk membimbing, memberikan saran dan pengarahan, membantu

dalam kepustakaan, dB, sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat selesai.

3. Segenap Karyawan di Laboratorium Mikrobiologi terutama Pak Riska dan Ibu

Yuli yang telah menyediakan peralatan dan bahan yang diperlukan selama

penelitian.

4. Segenap dosen Mikrobiologi yang telah membantu memberikan masukan-

masukan.

5. UntukYuanita, yang telah membantu penulis dalam mernberikan dukungan

dan dorongan untuk dapat rnenyelesaikan skripsi ini.

6. Bagi ternan-ternan sernua terutama Cynthia, Di~ lfung dan Invicton yang

telah rnemberikan masukan-masukan bagi penulis untuk dapat rnenyelesaikan

skripsi ini.
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7. Bagi orang tua dan adik untuk doa-doanya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa dalam Karya Tulis Ilmiah ini masih banyak

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

karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan perbaikan untuk

kesempumaan Karya Tulis Ilmiah ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat berguna

bagi semua pihak.

Bandung,Juni2002

Mishael S Wirianto
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