
PERUBAHAN-PERUBAHAN PATOLOGIS
YANG TERJADI PADA KULIT PENDERITA PSORIASIS

( Studi Pustaka )

KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis lni Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran

WIRA KIMAHESAA.

0110002

FAKULTASKEDOKTERAN
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BANDUNG
2005

http://www.maranatha.edu


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana atas rahmat, berkat dan anugerah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini tepat pada

waktunya.

Penulis menyadari bahwa penulisan Karya Tulis Ilmiah ini tidak dapat selesai

tanpa adanya bantuan serta dukungan baik langsung maupun tidak langsung dari

berbagai pihak yang banyak mendukung penyelesaian Karya Tulis llmiah ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada:

. David Gunawan, dr. Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia

menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan

pengarahan dengan segenap hati dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

. Terirna Kasi.1-tkepada Dekan serta dosen-dosen Fakultas Kedokteran

Universitas Kristen Maranatha yang telah mengajarkan dan memberikan

ilmunya yang sangat berguna dan membantu dalam penulisan Karya Tulis

llmiah ini.

. Tim Karya Tulis llmiah Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan

penulisan Karya Tulis llmiah ini.

. Kepada keluarga penulis, lbu dan Bapak, serta kakakku, Yuda, dan adik-

adikku, Jodi dan Regi, atas dorongan, doa, semangat, perhatian, dan

bantuan selama penulis menyelesaikan Karya Tulis llmiah ini.

. Dwi Astuti Candrakirana, dr., SpKK atas bantuannya dalam menyediakan

buku-buku referensi yang sangat berguna dalam penulisan Karya Tulis

llmiah ini.

. Semua teman-teman: Ageng, Arie, Didit, Robby, Dimas, Milda, lwan, Abbi,

Rini, Gan2, Aria, Steve, Ayu, Ryandra, Diki, Rita, Nisaa, teman-teman

"parasit": Titiek, Karina, Martha, Manda dan Kiki, serta teman-teman
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seperjuangan; Regina dan Dudi yang telah memberikan bantuan dan

dorongan kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung.

. Serta teman-ternan yang lain ,yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang

telah memberikan bantuan berupa buku-buku referensi, informasi-informasi,

fasilitas printing-scanning, dan dorongan kepada penulis.

Karya Tulis Ilmiah ini jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan di

dalamnya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang

membangun. Akhirnya penulis berharap semoga Karya Tulis ini dapat bermanfaat

bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandung, Januari 2005

Penulis

(Wira Kirnahesa)
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