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KA TA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha

Penyayang (Yesus Kristus) yang telah melimpahkan rahmat, berkat, kasih dan

karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan

judul:

UJI VALIDITAS PEMERIKSAAN KADAR GLUKOSA DARAH
ALA T SW A-MONITOR GLUKOMETER

DIBANDINGKAN DENGAN
METODA STANDAR SPEKTROFOTOMETER

Karya Tulis Ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar SaIjana

Kedokteran.

Karya Tulis Ilmiah ini dapat terwujud berkat bantuan berbagai pihak, oleh

karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada

semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak

terhingga kepada :

,. Penny Setyawati, dr., Sp.PK, M.Kes. selaku dosen pembimbing yang telah

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta

mengarahkan penulis dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

". Lukas Tanubrata, dr., Sp.S, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas

Kristen Maranatha Bandung serta segenap Staf Pengajar Fakultas

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha yang telah membimbing,

mengajarkan dan memberikan ilmunya yang sangat berguna dan

membantu dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.

,. Tim Karya Tulis Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Kristen

Maranatha yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam

menyelesaikan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.

". Henki Pertamana, dr.,Sp.PK, Kepala Laboratorium RS Immanuel Bandung

yang telah memberi izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di

Laboratorium RS. Immanuel Bandung.
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, Yanti Muljana, Dm. Apt., DMM, MS. serta seluruh staflabomtorium RS.

Immanuel atas sernua saran dan bantuan yang diberikan selama penelitian.

". Bapak R DacWan MucWis, Drs., MT, yang telah rnernbantu penulis dalam

pengolahan data dan konsultasi statistik saat penulisan Karya Tulis Ilrniah.

}i- Dani Bmtaatmadja, dr, sp.Pk. dan Ellya RD, dr sebagai penguji atas

waktu yang telah diberikan, sehingga kti ini rnendapatkan nilai yang

terbaik.

, P.T. Roche Indonesia, yang telah rnernbantu dalam pengadaan reagen

penelitian dan rnernberikan bahan referensi yang sangat berguna untuk

penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.

,. Keluargaku, Papa dan Mama, Egi, ernak serta Ilalan atas dorongan, doa,

sernangat, perhatian, dan bantuan yang diberikan selarna penulis

rnenyelesaikan Karya Tulis Ilrniah ini.

, Dr elly dan grace atas dukungan dan bantuan laptopnya sehinngga kti ini

dapat selesai tepat pada waktunya.

". Gmp bestobal Hendik, WW, Hem, Iwan, Crenen atas dukungan dan kerja

samanya.

, Yonce, Yopi, Fenny.R, Mela, Paulus, Agus, Leo, Dino, Jeffiy, Angga,

Jepang, Paulin, Bairn, Maria, pak Edi, pak Candra, ibu Liana dan ternan-

ternan ko-ass atas kesediaan dan partisipasi rnereka dalarn penelitian ini.

}i- Seluruh subjek penelitian, atas kesediaan dan partisipasi dalam penelitian

ini. Sernoga Allah YME rnelirnpahkan kesehatan yang lebih baik.

, Vita, Sienny, Mildha dan Karina, Tria yang telah rnernbantu dan

rnernberikan dorongan serta seman gat dalam penyusunan Karya Tulis

Ilmiah ini.

, Ebel dan Apien yang telah rnernbantu, rnernberikan dorongan dan

sernangat dalarn penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

, Sernua sahabat 200 I yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang

telah rnernbantu dan rnernberikan dorong baik secara langsung rnaupun

tidak langsung dalarn rnenyusun Karya Tulis Ilrniah ini.
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Penulis menyadari bahwa KaIya Tulis Ilmiah ini masih jauh dan sempuma,

maka penulis menantikan kritik dan saran para pembaca.

Akhimya penulis berharap semoga KaIya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat dan

menambah wawasan bagi semua pembaca Karya Tulis Ilmiah ini.

Bandung, Januari 2005

Penulis

( Elfan Moeljono )
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