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Segala syukur dan hormat kepada Tuhan yang Maha Esa karena hanya atas
berkat dan anl1gerahnya maka penyusun dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah
ini tepat pada waktl1nya.
Karya Tulis Ilmiah ini dibuat sebagai salah satu syarat untl1k mendapatkan
gelar sarjana kedokteran (S.Ked) dan dibl1at dengan tujuan agar pembacanya lebih
memahami patogenesis dari penyakit idiopathic pulmonary fibrosis. Penyusun
berharap semoga Karya T111is Ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi
pembacanya.
Penyusl1n menyadari bahwa selama pembuatan dan penyusunan Karya Tulis
Ilmiah ini banyak sekali pihak yang membantu penyusun baik secara langsung
maupun tidak langsung, yang tanpa bantuan mereka mungkin karya tulis ini tidak
dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu pada
kesempatan ini penyusun ingin sekali mengucapkan rasa terima kasih dan
penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:
1. David Gunawan T., dr. yang telah mau meluangkan waktunya untuk
membimbing dan memberikan nasehatnya sehingga Karya Tulis Ilmiah ini
dapat diselesaikan dengan baik.
2. Ellya RD.,

dr. dan Sri Nadya 1.S., dr, "MKes. yang telah bersedia

meluangkan waktu dan tenaganya untuk menguji Karya Tulis Ilmiah ini.
3. Keluarga saya yang selalu memberikan dukungan dan pengertian sehingga
Karya Tulis Ilmiah ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.
4. Para dokter dan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha
yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penyusun.
5. Diana tersayang yang melalui perhatiannya telah memberikan semangat
dan penghiburan yang sangat besar bagi penyusun pada saat penyusunan

Karya Tulis Ilmiah ini .
6. Winardi

yang meminjamkan

Sonson atas pengertiannya

fasilitas

internetnya,

juga buat Felix dan

saat penyusun membuat karya tulis ini.
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7. Michael,

Hernowo,

Sandra,

Noveline,

Imelda yang telah memberikan

dukungan dan bantuannya.
8. Rekan-rekan

asisten PK Andrew,

Vita yang memberikan

Randy, Agus, Cindy, Inggreat,

semangat dalam mengerjakan

Meta,
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9. Jo, Harry, Jeffery, Ebel, Agung, April, Yonce dan semua ternan-ternan
fakultas kedokteran
persatu,

yang namanya

terirna kasih atas perhatian

langsung

maupun

tidak

dorongan

serta membantu

tidak mungkin dapat dituliskan
dan bantuannya

di
satu

yang baik secara

langsung

telah

memberikan

semangat

penyusun

datam menyetesaikan

dan

Karya Tulis

Ilmiah ini.
Bagi semua pihak di atas sekali lagi penyusun mengucapkan

rasa terimakasih,

semoga Tuhan membalas semua kebaikan mereka.
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