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KATA PENGANTAR

Rasa Syukur sebesar-besarnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan

junjungan nabi besar Muhammad SAW, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga

penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Proses penyelesaian Skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa

bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materiil, secara

langsung maupun tidak langsung.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa penghargaan

dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

· Yang terhormat pembimbing pertama Diana Krisanti Jasaputra, dr., MKes,

dan pembimbing kedua Philips Onggowidjaja, M.Si., S.Si., atas kesediaan

beliau dalam memberikan bantuan yang tak terhingga dan tanpa pamrih dalam

penyusunan Skripsi ini.

· Kepada Pak Riska, Pak Kris dan Bu Yuli yang telah memberikan bantuan

dalam teknis percobaan untuk Skripsi ini.

· Teruntuk yang tercinta, dan terindah Agnes lmmanuella Toemon yang

mempersembahkan segalanya dengan tulus, sabar, pengertian dan perhatian

dalam menemani penulis menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

· Kepada Miko, Joko, Whili , Aditya, Gideon, Khomainy, Tara, Anggi, Nico,

Yunita, Mega, Tia, Nila, Gita yang selalu memberi bantuan semangat dan

dorongan, masukan-masukan serta kritik-kritik yang membuat penulis

termotivasi untuk segera menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

· Kepada semua pihak lain yang telah membantu dalam menvelesaikan

penulisan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu

· Kepada yang tercinta Ama, Daddy, Ibu, dan keluarga atas dorongan,

semangat, dukungan, doa, perhatian, dan kesabaran dalam segala situasi dan

kondisi, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk merekalah Skripsi ini

didedikasikan.
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Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini jauh dari kesempurnaan

karena keterbatasan sebagai manusia, namun kritik dan saran yang membangun

sangat penulis harapkan.

Semoga Allah SWT akan membalas semua amal ibadah dan kebaikan

semua pihak yang telah membantu penyelesaian Skripsi ini

Bandung, Juni 2002

Penulis,

Jindi Octora

VII

http://www.maranatha.edu

	page 1
	Images
	Image 1

	Titles
	In Vitro 
	Jindi Octora 
	9910101 
	FAKULTASKEDOKTERAN 


	page 2
	Images
	Image 1
	Image 2

	Titles
	JUDUL 
	PENYUSUN : JINDIOCTORA 
	NRP 
	991OlOJ 
	PEMBIMBING I 
	Diana Krisanti Jasaputra,dr. ,M Kes. 
	jj 


	page 3
	Images
	Image 1
	Image 2

	Titles
	SURATPERNYATAAN 
	NRP : 9910101 
	Apabila di kemudian hari diketahui bahwa pemyataan ini tidak benar, 
	Bandung,Juni2002 
	iii 
	----- 


	page 4
	Titles
	KATA PENGANTAR 
	VI 


	page 5
	Titles
	Jindi Octora 
	VII 



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


