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KATAPENGANTAR

Segala puji clan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memotivasi,

menolong, menemani, dan memberikan yang terbaik kepada penulis sejak dimulainya

penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini sampai selesai.

Kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan pada

penulisan KTI ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya:

1. Freddy Tumewu A., dr., MS atas kesediaan beliau untuk meluangkan waktu

dan pikiran, serta memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis

dalam penyusunan KTI ini. Tuhan memberkati.

2. Dani Brataatmaja, dr., SpPK dan David G., dr. atas kesediaan beliau berdua

untuk menguji dan memberikan saran maupun masukan yang sangat berharga

kepada penulis. Tuhan memberkati.

3. Daniel S. W., dr., MSC atas masukan dan saran yang diberikan kepada

penulis. Tuhan memberkati.

4. Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Kristen

Maranatha beserta staf yang telah menyediakan fasilitas dan bantuan untuk

penulisan KTI ini.

5. Papa, Mama, Raymond, untuk segala doa, dukungan, kesabaran, dan kasih

sayang yang senantiasa menguatkan selama penulisan KTI ini. Tuhan Yesus

memberkati selalu.

6. Perpustakaan Clerksip Rumah Sakit Immanuel Bandung dan Perpustakaan

Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha beserta staf, untuk

fasilitas, bantuan, dan kesabaran dalam memberikan bantuan saat

pengumpulan bahan KTI ini. Tuhan memberkati.

7. Temanku Inggreat dan Yonce, untuk nasehat, bantuan, kesabaran, dan

dukungan yang diberikan. Tuhan memberkati.

VI

http://www.maranatha.edu


8. Teman-temanku: Medy, Lulu, Dna, Ctine, Zick, Apiaw, Agung, Mela, Meike,

Ko Han-Han, Doksu, clan Bintik untuk setiap doa, dukungan, bantuan,

kesabaran, dan dorongan semangat yang diberikan. Tuhan memberkati kalian

semua.

9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu penulis tetapi tidak dapat

disebutkan satu per satu. Tuhan memberkati.

Penulis menyadari bahwa KTI ini masih jauh dari sempurna. Karena itu penulis

menerima dengan senang hati segala kritik dan saran yang dapat membangun KTI ini.

Semoga KTI ini bermanfaat, khususnya bagi pihak yang membutuhkannya.

Bandung, Januari 2005

Cindy Hellen S.
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