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PRAKATA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan

karuniaNya sehingga penulis dapat rnenyelesaikan Karya Tulis Ilrniah yang

berjudul "Efek Antimikrobial Yogurt terhadap Staphylococcus aureus, Salmonella

typhi, dan Candida albicans" ini.

Pada kesernpatan ini juga, penulis hendak rnengucapkan banyak terirna kasih

atas kesernpatan, bantuan, dan dukungan yang penulis terima selama penyusunan

Karya Tulis Ilrniah ini kepada:

1. dr. Johan Lucianus, MSi selaku dosen pembimbing yang telah rnernbirnbing

penulis dalarn rnenyusun Karya Tulis Ilrniah ini.

2. dr. Triswaty Winata, MKes dan drg. Winny Suwindere, MS selaku dosen

penguJI.

3. Keluarga penulis: Papa, Mama, dan adik penulis yang telah banyak

rnernberikan bantuan dan dukungan selama penyusunan Karya Tulis Ilrniah

ini. Juga pernbantu yang telah banyak rnenolong dalam hal-hal teknis dan tak

lupa kedua anjing kesayangan penulis yang selalu setia rnenernani penulis.

4. Tante Lovita yang telah memperkenalkan dunia yogurt dan memberikan

banyak informasi kepada penulis.

5. Stafkaryawan laboratorium Mikrobiologi FK UKM: Ibu Yuli, Pak Riska, dan

Pak Korna, yang telah rnernbantu penulis rnengerjakan penelitian di

Iaboratori urn.

6. Ternan-ternan penulis: Karina, Martha, Susantina, Ade, yang telah

rnemberikan bantuan, dukungan, dan ide kepada penulis; Lindawati yang telah

rnerninjamkan bukunya kepada penulis; sernua ternan-ternan yang dalam

waktu bersamaan rnengeIjakan penelitian di laboratorimn untuk ide dan

bantuannya; dan juga ternan-ternan lain yang telah rnernbantu penulis yang

tidak dapat disebutkan satu persatu.

Oalam penulisan rnaupun penyusunan Karya Tulis Ilrniah ini, penulis

rnenyadari bahwa hasilnya masih jauh dari sernpuma. Oleh karena 1tu, penulis
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memohon maaf yang sebesar-besamya apabila terdapat kesalahan. Penulis juga

mengharapkan berbagai saran dan kritik membangun dari pembaca.

Akhir kata, semoga Karya Tillis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca

khususnya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

Bandung, Desember 2004

Penulis
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