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mernbimbing dan memberikan banyak rnasukan yang sangat selama

penyusunan KTI ini. Kesabaran, pengorbanan, dukungan, serta kebaikan

beliau sangat saya rasakan dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.

4. Widura, dr., MS dan Budi W, dr. yang telah banyak mernberi rnasukan

yang sangat berarti dalam pernbuatan KTI ini.
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mernberikan dukungan, kritik, saran yang sangat berarti dalam pembuatan
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9. Ternan-ternan di laboratoriurn rnikrobiologi: Teresa, Martha, Nisaa,

Sansan, Fenny, Linda, Jelsy yang selalu rnernberi dukungan dan sernangat

dalarn penyelesaian KTI ini.

10. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan sernua, yang telah

rnendukung saya baik secara langsung rnaupun tidak langsung dalam
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Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

Saya berharap Karya Tulis Ilrniah ini dapat bermanfaat bagi sernua orang
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