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PRAKATA

Segala pujian dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk

segala kasih setia dan anugerah-Nya yang tidak ternilai sehingga Karya Tulis

Ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Karya Tulis Ilmiah dengan judul EFEK KLORAMFENIKOL TERHADAP

PERTUMBUHAN Salmonella typhi INVITRO ini disusun untuk memenuhi salah

satu syarat ke1ulusan dalam memperoleh gelar SaIjana Kedokteran di Fakultas

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada :

1. Fanny Rahardja, dr., MSi., selaku dosen pembimbing atas segala tuntunan,

dorongan, bantuan, dan kesabarannya yang luar biasa

2. Johan Lucianus, dr. dan Freddy Soebiantoro dr. selaku penguji KTI saya

3. Triswaty Winata, dr., M.Kes, atas kebaikannya memperbolehkan saya

menggunakan Mueller-Hinton broth milik pribadi dokter

4. Cherry'OO yang telah menyediakan bakteri dan standar McFarland untuk

percobaan saya

5. Bapak Rizka, Ibu Yuli, dan Bapak Koma yang banyak sekali membantu

percobaan saya

6. Tim KTI yang telah memberi banyak pengarahan lewat kuliah KTI dan

buku Panduan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah

7. Papa, Mama, Koko, dan Cici atas kasih sayang, dukungan, dan perhatian

mereka yang luar biasa

8. Aa dan Lien yang se1alu mendorong saya untuk secepatnya menyelesaikan

KTI ini bahkan memarahi saya bila saya sedang malas

9. Jacky'OO yang telah meminjamkan KTI hasil karyanya sebagai salah satu

panduan bagi saya dalam penulisan KTI ini

10. Teresa yang te1ah mengirimkan lambang UKM kepada saya lewat e-mail
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11. Ternan-ternan sesarna anak birnbingan dokter Fanny, atas kekornpakannya

"rnengejar" dokter Fanny rnerninta waktu beliau untuk birnbingan di saat-

saat terakhir sebe1urnbatas waktu penyerahan KTI

12. Ternan-ternan seperjuangan yang sarna-sarna rnelakukan percobaan di

laboratoriurn rnikrobiologi, atas saran-sarannya rnengenai percobaan yang

sayalakukan

13. Ternan-ternan yang rnengmcar dosen penguJI yang sarna, atas

kebersarnaannya dalarn "rnengejar" dosen tersebut

14. Ternan-ternan lain yang telah banyak rnernbantu dengan berbagai cara

termasuk rnernbantu saya rnernotret hasil percobaan, rnernegangkan kain

hitam untuk latar [oto, dll

Terirna kasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu

persatu, yang telah rnernbantu saya dalarn proses penulisan KTI ini.

Pada akhirnya, saya berharap Karya Tulis Ilrniah ini dapat berman[aat bagi

civitas akadernika FK-UKM dan rnasyarakat pada urnurnnya.

Bandung, Januari 2004

Lindawati Sudisrnan
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