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PRAKA T A

Puji syukur kepada Allah SWT saya sampaikan yang sebesar-besamya,

karena atas ijin, karunia, dan kasih sayang-Nya karya tulis ini dapat diselesaikan.

Tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk memenuhi sebagian

persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) pada Fakultas

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung.

Saya menyadari, tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak

saya tidak akan dapat menyelesaikan karya tulis ini. Oleh karena itu, pada

kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besamya

kepada :

1. Yang terhonnat pembimbing pertama: Bapak Philips Onggowidjaja, Ssi,

Msi dan pembimbing kedua Ibu Liessyana Tirtanimala, dr, yang senantiasa

memberikan nasehat, arahan dan bimbingan dalam penulisan karya tulis

1111.

2. Yang terhonnat Bapak Widura, dr, MS dan Bapak Freddy Tumewu

Andreas, dr, MS selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan-

masukan dan nasehat dalam penulisan karya tulis ini.

3. Yang tercinta Bapak, Mama, mba Ria, mas Erwin yang telah banyak

memberikan doa, kesabaran, semangat dan dukungan baik secara moril

maupun material sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Mira Trienisa, Erifonda Windhari sebagai sahabat yang selalu memberikan

doa, semangat, kesabaran, dan membantu selama pembuatan karya tulis

1m.

5. Bapak Riska, Ibu Yuli, dan seluruh karyawan Laboratorium Mikrobiologi

yang selalu membantu menyediakan alat-alat dan dan bahan-bahan

penelitian.

6. Early, Elza, Juliana, Cherry, kak Rahma, Ludmilla, Ariefah, Nancy, Yuli,

Lusi, yang telah bersedia menjadi sukarelawan dalam penelitian penulis.
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7. Teman-teman: Rahrna, Ariefah, Wiwiet, Elza, Neng, Neli, Magda, Anyes,

Hedi, Anis, Tia, Andri, Rio, Tita, Ineu, Arnbar, Jessy, Ineu, Iko, Anggi,

Monty dan Andreas yang telah saling rnembantu dan selalu memberikan

semangat dan kebersamaan sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan.

Serta masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-

persatu, namun bantuan, saran, dan kritiknya telah sangat membantu

penulis dalam penyusunan karya tulis ini.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat baik untuk menambah

inforrnasi maupun sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

Bandung,Januari2004

Dian Hendriani
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