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PRAKATA

"Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar

kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka fa akan

meluruskan jalanmu"

Amsal 3 : 5-6

Pertama-tama dan di atas segalanya, puji syukur kepada Tuhan Yes us, my Savior

and my best friend, untuk kasihNya yang besar dan renacaNya yang indah dalam

hidup saya.

Karya Tulis Ilmiah dengan judul "PERAN VAKSIN PADA PENCEGAHAN

INFEKSI VIRUS" ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

Sarjana Kedokteran (S. Ked) di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha,

Bandung.

Atas semua bantuan dan dukungan sehingga KTI 1m dapat terselesaikan, saya

ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Caroline Tan Sardjono, S. Ked., PhD selaku pembimbing utama yang telah

dengan sabar dan penuh pengertian membimbing saya sehingga Karya Tulis

Ilmiah ini bisa selesai dan tersusun dengan baik.

2. Tim Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan kuliah mengenai cara

penulisan Karya Tulis Ilmiah.

3. Papi, Mami, koko say a Handi, Teddy dan seluruh keluarga yang telah

memberikan dukungan, doa, saran, bantuan, dan masukan yang membangun

selama penulisan Karya Tulis IImiah ini.

4. Agus Lukito atas perhatian, dukungan, kasih dan bantuannya terutama dalam

mengedit karya tulis ini; Sandra atas pinjaman bukunya; Lindawati 'ndut'

Sudisman atas nasehat dan sarannya; Ade Kurnia, Teresa, Martha, Rita, Liva
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VII

dan ternan-ternan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah

rnernberikan dorongan, sernangat, saran serta doa.

Penulis rnenyadari bahwa Karya Tulis Ilrniah ini rnasih jauh dari sernpuma,

sehingga saran dan kritik san gat diharapkan sebagai bahan perbaikan untuk

kesernpatan yang akan datang, agar dapat lebih baik lagi untuk kemudian hari.

Sernoga Tuhan Yesus rnernberkati dan rnernbalas dengan berlirnpah sernua cinta

kasih dan kebaikan yang telah diberikan dan semoga KTI ini dapat berrnanfaat bagi

yang rnernbacanya

Bandung,Januari2005

Penulis
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