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PRAKATA

Saya ucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas
kasih karunia dan kasih setia-Nya yang tidak pemah berakhir sehingga Karya
Tulis Ilmiah (KTI) ini dapat diselesaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih
untuk berbagai pihak, yaitu:
Penyelenggara KTI yang telah mengadakan program ini sebagai prasyarat
ke1ulusan program studi S-l Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha
Bandung.
dr. Fanny Rahardja,

Msi. yang telah bersedia

menjadi

satu-satunya

pembimbing dan meluangkan waktunya untuk membantu dalam penulisan KTI.
Terima kasih untuk bimbingan, arahan, masukan, kesabarannya serta ijinnya
untuk menunda sidang KTI karena keberangkatan penulis ke Aceh.
dr.

Johan

Lucianus,

Msi.

yang

telah

bersedia

menjadi

penguJl

KTI ,memberikan masukan, dan telah mengijinkan penulis untuk menunda sidang
KTI.
dr. Diana Krisanti Jasaputra, MS. yang telah bersedia menjadi penguji KTI,
memberikan banyak masukan, dan mengijinkan penulis untuk menunda siding
KTI. Terima kasih untuk segala bantuannya.
dr. Drs. Pinandojo D., AIF sebagai koordinator sidang KTI yang banyak
memberikan masukan selama sidang.
dr. Ronald Jonathan yang telah meminjamkan buku mengenal Dengue
Hemorrhagic Fever.
dr. Aming Tohardi sebagai kepala Laboratorium

Anatomi yang telah

mengijinkan penulis mengikuti bimbingan KTI yang sering bersamaan dengan
tugas asistensi di Laboratorium.
Bu Yuli, Pak Riska, Pak Koma, dan Pak Samuel yang sudah membantu dalam
proses bimbingan termasuk juga memfoto-kopi referensi.
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Ko lfung yang membantu meneari judul, Ko Erik Sutandi dan C Freda yang
mernbantu rnernberikan daftar referensi, C Hanna yang sudah rnernberikan
penjelasan mengenai patogenesis, dan Ka Fiona untuk foto kopian KTI-nya.
Saudaraku yang ada di kos: Ka Geta, C Silvy, C Lili, Ka Rina, Ka Deu, C
Santi, Rika, Ka Ephink, Indri yang rnemberi semangat dan rnenguatkan untuk
rnengerjakan KTI, dan bapak, ibu kos, serta mas Soni yang sudah banyak
rnemberi bantuan.
Teman-temanku sikembar Jelly-Jelsy, Mela, Apiaw, Jambi, Sari, Diana, Dian,
Elfan, dan Yonce yang menjadi salah satu surnber semangat rnengerjakan KTI.
Ternan-ternan sebirnbingan di laboratoriurn Mikrobiologi Lindawati S., Evelyn,
Fenny R., Ka Lili, dan C Cherry. Terima kasih untuk SMS, inforrnasi rnengenai
keberadaan dosen pernbirnbing, dan segala bantuan yang berhubungan dengan
proses birnbingan. Selain itu, terirna kasih kepada ternan-ternan lainnya yang
rnemberikan voucher fotokopian
Terima kasih untuk Papa, Mama, C-c, Nonique, dan Nyo buat sernua doa,
einta kasih, dukungan, dan segala sesuatu yang sudah diberikan.
Berbagai pihak yang telah rnernbantu penulis yang tidak dapat disebutkan satupersatu.
Penulis berharap Karya Tulis Ilrniah yang jauh dari sernpuma ini dapat
berrnanfaat bagi banyak orang, terutarna rnahasiswa dan rnahasiswi Fakultas
Kedokteran serta rnasyarakat pada urnurnnya.
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