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PRAKATA 

 

     Puji syukur penulis ucapkan kepada Alloh SWT atas rahmat dan karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan KaryaTulis Ilmiah ini tepat waktu.  

     Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menempuh 

pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung untuk 

memperoleh gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked.).  

     Karya Tulis Ilmiah yang berjudul Perbandingan Kadar Glukosa Darah dalam 

Sampel serum dengan Plasma Natrium Flourida (NaF) tersusun berkat bantuan 

dari berbagai pihak, maka penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-

besarnya dan penghargaan dari hati yang tulus hati kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penelitian hingga selesainya penyusunan Karya Tulis Ilmiah 

(KTI) ini : 

 Penny Setyawati M., dr., Sp.PK, M.Kes. dan Winsa Husin, dr., M.Sc., M.Kes. 

selaku dosen pembimbing Karya Tulis Ilmiah ini yang telah meluangkan 

waktu untuk membimbing, memberikan dorongan, berdiskusi, mengarahkan, 

dan menyumbangkan saran dan pemikirannya dalam penyusunan KTI ini. 

 Dr. Iwan Budiman, dr., M.S., M.M., M.Kes., AIF. atas waktu yang telah 

Beliau luangkan untuk membimbing, memberi konsultasi dan saran mengenai 

pemilihan Metode Statistik yang sesuai untuk KTI ini. 

 IbuYuli dan Bapak Bambang di laboratorium Patologi Klinik yang telah 

banyak membantu menyiapkan sarana penelitian, memberi masukan dan 

saran kepada penulis dalam preparasi sampel untuk penelitian ini. 

 Egi, Nizar, dan Guruh yang selalu memberikan dorongan, dukungan, 

semangat, doa, dan penghiburan kepada penulis selama penulisan KTI ini. 

 Intan, Fatrika, Ivanna, Suci, Nanda, Rizka, Entin, dan Defri, teman-teman 

seperjuangan yang telah membantu penulis dalam penulisan KTI ini. 

 Teman-teman yang telah secara suka rela turut berpartisipasi menjadi subjek 

dalam penelitian ini sehingga KTI ini dapat terwujud.  



 

 Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dorongan, semangat, dan 

doa yang tak pernah putus, serta dukungan dengan sepenuh hati baik moril 

maupun materiil kepada penulis hingga selesainya penulisan KTI ini. 

 Semua pihak yang telah turut membantu penulis, baik berperan secara 

langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 

     Semoga amal dan kebaikan mereka diterima oleh Alloh SWT dan mereka 

mendapatkan pahala dan ganjaran yang berlimpah.   

     Penulis mengharapkan KTI ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi 

bagi para pembaca, khususnya yang berprofesi sebagai tenaga medis, paramedis, 

penderita Toleransi Glukosa Terganggu dan Diabetes mellitus, serta mayarakat 

umumnya, tentang dampak penundaan preparasi sampel dan pemilihan jenis 

sampel yang tepat untuk pemeriksaan kadar glukosa darah. 
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