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KAT A PENGANT AR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, rahmat

dan kasih karuniaNya yang begitu besar hingga selesainya karya tulis ilmiah

dengan j udul:

ASPEK KLINIK IDENTIFIKASI SEL LUPUS ERITEMATOSUS

PADA PENDERIT A TERSANGKA

SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMA TOSUS

Karya tulis ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana

Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha (UKM)

Bandung.

Karya tulis 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.

Pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih kepada Lukas Tanubrata, dr,

Sp.S (K), Bapak Oekan Fakultas Kedokteran UKM dan Tim KTI yang telah

memberi kesempatan kepada penulis untuk menyusun Karya Tulis Ilmiah ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga khususnya kepada

Penny Setyawati Martioso, dr, Sp.PK, M Kes dan Oani Brataatmaja, dr, Sp.PK

selaku pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh perhatian dan

kesabaran, memberi petunjuk saran dan semangat, meluangkan waktu untuk

mengkoreksi dengan seksama dalam penyempumaan Karya Tulis Ilmiah ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada R. Oachlan Muchlis, Drs., MT

yang telah membantu penulis dalam pengolahan data dan konsultasi statistik pada

saat penulisan KaryaTulis Ilmiah ini.

Kepada kedua orang tua yang tercinta, ayahanda Sugandi Rusli dan ibunda

Ratu Meliawati Suwama yang telah mendidik serta senantiasa memberikan

dorongan moril dan materil serta mendoakan penulis dengan penuh kesabaran dan

pengorbanan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah 1m,

penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga.
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Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada oom dan tante

serta saudara-saudara yang selalu memberikan dorongan moril dan materil, serta

doa restu yang sangat berarti hingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis

Ilmiah ini.

Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Jani

Lianuwijaya, atas segala pengertian, dorongan, kesabaran, pengorbanan, doa dan

segal a bantuan yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan Karya Tulis

Ilmiah.

Kepada adik tercinta, Verdianto Rusli, penulis sampaikan rasa terima kasih

yang sebesar-besamya atas bantuan dan dorongan moril yang sangat berarti

hingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

Kepada Erik Setiawan (Almahum), penulis sampaikan rasa terima kasih yang

sebesar-besamya atas inspirasi dan dukungannya hingga penulis dapat

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

Kepada semua fihak yang telah banyak membantu terwujudnya penulisan

Karya Tul is Ilmiah ini, yang karena keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih, semoga amal tersebut

mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yesus Kristus.

Bandung, 25 Januari 2005

Penulis
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