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PRAKA T A

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya

sehingga Karya Tulis IImiah ini dapat diselesaikan.

Karya Tulis IImiah dengan judul "Etiopatogenesis Glomerulonefritis Akut

Pasca Streptococcus" ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

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

Maranatha, Bandung.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

I. Freddy T.A., dr. M.S. selaku pembimbing utarna yang telah rneluangkan

banyak waktu dan dengan sabar rnernbimbing selama penulisan Karya Tulis

IIrniah ini sampai selesai.

2. Tim Karya Tulis IImiah yang telah memberikan kuliah rnengenai cara

penulisan Karya Tulis IImiah.

3. Orang tua dan seluruh keluarga yang telah rnemberikan dukungan, doa,

bantuan, dan saran yang mernbangun selarna penulisan Karya Tulis IIrniah ini.

4. Ternan-ternan baik yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah

rnemberikan dorongan, semangat, saran serta doa.

Penulis rnenyadari bahwa Karya Tulis IIrniah ini rnasih jauh dari sernpurna,

sehingga saran dan kritik sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan untuk

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

Akhir kata, sernoga Karya Tulis IIrniah ini dapat bermanfaat bagi para

pernbaca, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa di lingkungan Fakultas

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

Bandung,Januari2005
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