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pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat berharga ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Laella K. Liana, dr., Sp.PA, M.Kes selaku pembimbing utama yang telah 

bersedia berbagi ilmu, meluangkan waktu, tenaga untuk membimbing dan 

mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini hingga dapat 
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penulis pada saat pembuatan preparat penelitian. 

6. Kedua orang tua penulis yang tercinta, terima kasih untuk doa, kasih 

sayang, nasehat, serta dorongan moril maupun materil. 
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memberi perhatian dan dukungan kepada penulis. 



8. Pak mumuh yang telah bersedia membantu penulis pada saat penelitian. 
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11. Juga Semua pihak dan teman-teman yang penulis tidak dapat sebutkan 
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