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PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala

bimbingan dan perkenaanNya, karena akhirnya penulis dapat menyelesaikan

Karya Tulis Ilmiah ini dengan judul : "Patogenesis Renal Osteodystrophy",

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana kedokteran di Fakultas

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

Penulis menyadari sejujurnya bahwa dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini

masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dan kelemahan di

dalamnya. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor keterbatasan kemampuan dan

literatur yang penulis miliki selama ini, sehingga penulis sangat mengharapkan

koreksi-koreksi dan masukan-masukan yang sangat diperlukan untuk menunjang

penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, izinkanlah pada kesempatan ini penulis

mengucapkan terima kasih kepada :

1. dr. David Gunawan T, selaku pembimbing utama.

2. dr. Sri Nadya Saanin M.kes, selaku penguji.

3. dr. Lisawati, selaku penguji.

4. Mama dan Papa yang telah membekali dan menuntun penulis dengan segala

kasih sayang, doa, dan cinta kasihnya.

5. Hendri, Fahmi yang telah membantu serta memberi semangat yang

membesarkan hati penulis.

6. Dimas, Wira, Robby, Ervan, Graci as, Iwan, Rita, Mildha serta ternan-ternan

lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas bantuan dan

dukungan yang dirasakan sangat berarti kepada penulis.

7. Santi tercinta buat kesabaran, kasih sayang dan bantuannya.
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Dan akhir kata semoga Tuhan jualah yang membalas semua kebaikan yang

telah diberikan kepada penlllis selama penYllsunan Karya Tulis IImiah ini, serta

senantiasa melimpahkan segala berkat dan karuniaNya pada kita semua.

Sandung, Janllari 2005

Didit Raditiya

VII

http://www.maranatha.edu

	page 1
	Images
	Image 1

	Titles
	KARYA TULIS ILMIAH 
	------- 


	page 2
	Images
	Image 1

	Titles
	LEMBAR PERSETUJUAN 
	JUDUL 
	: PATOGENESIS RENAL OSTEODYSTROPHY 
	8ANDUNG. 5 JANUARI 2005 
	MENYETUJUI 
	\J~ 
	<!' 
	:at David Gunawan T. 


	page 3
	Images
	Image 1
	Image 2

	Titles
	SURATPERNYATAAN 
	- 0 
	Nama : Oidit Raditiya 
	NRP : 0110053 
	Menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah 1m adalah hasil karya sendiri, bukan 
	duplikasi dari hasil karya orang lain. 
	Apabila di kemudian hari diketahui Inl tidak benar, maka saya bersedia 
	menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku. 
	Oemikian pernyataan saya 
	Bandung, Januari 2005 
	Oidit Raditiya 


	page 4
	Titles
	PRAKATA 
	VI 


	page 5
	Images
	Image 1

	Titles
	Sandung, Janllari 2005 
	Didit Raditiya 
	VII 



	Master Index: 
	Back to TOC: 
	Help: 
	UK Maranatha Logo: 


