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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan

berkat dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan

rencana.

Skripsi ini disusun sebagai syarat kurikulum yang diberlakukan di Fakultas

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha - Bandung. Adapun pembahasan dalam

skripsi ini adalah mengenai Waktu Pemulihan Glukosa, .Fruktosa dan Sukrosa Pada

Kejang Hipoglikemia.

Skripsi ini telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dalam

penyelesaiannya. Untuk itu diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

I. Sugiarto Puradisastra, dr. selaku pembimbing pertama yang telah membantu dan

membimbing dalam menyelesaikan skripsi hingga sidang.

2. DR. Iwan Budiman, dr., MS.AIF selaku pembimbing kedua yang telah

membimbing dalam menyelesaikan skripsi hingga sidang.

3. Pinandojo Djojosoewarno, dr., Drs, AIF yang telah banyak membantu memberi

saran dan masukkan selama penulisan.

4. Semua rekan satu bimbingan untuk kerjasamanya.

5. Lanny, Yani dan Santy terimakasih dukungannya. Ternan-ternan yang telah

mendukung terselesaikannya skripsi ini.

6. Poppy untuk hasil scanningnya dan semoga berhasil pula dengan tugas akhirnya.

Tommy untuk dukungannya dan semoga berhasil dengan TPB-nya.

7. Papa dan mama yang selalu mendorong dan mendoakan.

8. Serta seluruh rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, Juni 2002

Melissa Krisanty
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