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KATA PENGANTAR 

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus 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 nienyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan 

dari berbagai pihak, baik dalam bentuk dukungan moril maupun materil, sehingga 

saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan sebesar-besamya kepada: 
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6. 

7. 

8.  

Yang terhormat pembimbing pertama Johan Lucianus,dr.Msc dan pembimibing 

kedua Philips Onggowidjaja, S.Si., M.Si., yang telah memberikan pengarahan, 

bimbingan, dorongan dan mengorbankan waktunya yang berharga sehingga 

skripsi ini dapat diselesaikan. 

Lindawati Susanti, drg dan Fanny Raharja, dr selaku dosen penguji yang telah 

berbaik hati memberi masukan- masukan kepada saya. 

DR.Iwan Budiman,dr, MS, AIF yang selalu memberi dukungan dan nasihat- 

nasihat kepada saya. 

Ibu Yuli dan pak Riska serta seluruh staf karyawan mikrobiologi yang telah 

banyak membantu saya dalam melaksanakan penelitian ini. 

Miko, Tara, Nila, Niko, Rani, Agnes, Jo, Tia, Gita, Aay, Shiu tan, Muwi dan 

buat teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang 

telah memberikan bantuan, dorongan, kritik dan saran serta memotivasi saya 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Kak Inda, Nisa, Haneke, Shirley, Rani, Susan, Fifit, Eno Melvi, Rena yang sudah 

bersedia menjadi orang percobaan. 

Mama Tommy dan Tommy Indra yang selalu membantu dan mendukung saya. 

Kedua orang tua saya tercinta, dan adik-adik saya yang selalu memberi 

dorongan, bimbingan serta doa sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan. 
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Semoga Tuhan Yesus berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah 

membantu menyelesaikan skripsi ini. 

Bandung, Januari 2003 
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