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PRAKATA

Tiada kata yang dapat rnelukiskan rasa syukur dan terirna kasih harnba kepada

Bapa sekaligus sahabat sejatiku, Tuhan Yesus, yang senantiasa setia rnenernani,

rnernbirnbing, dan rnernberikan inspirasi sepanjang pernbuatan Karya Tulis Ilmiah

ini. Tulisan ini disusun sebagai persyaratan untuk rnenyelesaikan studi Sarjana di

Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung.

Selama pernbuatan Karya Tulis ini, banyak pihak - pihak yang senantiasa

rnernbantu dan rnendukung penulis. Untuk itu penulis ingin rnengucapkan banyak

terirna kasih kepada:

o Oekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha

o Tim KTI, untuk kesernpatan dan sarana yang telah -diberikan kepada saya

dalarn pernbuatan Karya Tulis Ilrniah ini.

o Sugiarto Puradisastra, dr. selaku doses pernbimbing utama, yang telah

rnernberikan waktu, pikiran, kesabaran, birnbingan, dan dorongan sernangat

selama pernbuatan Karya Tulis ini.

o Rosnaeni, Ora., Apt. selaku dosen pernbirnbing kedua, yang telah rnernberikan

waktu, pikiran, kesabaran, bimbingan, dan dorongan sernangat selarna

pernbuatan Karya Tulis ini.

o Kak Ifsi, Sugi, Kak Ratri, Lala, dan Arya buat sernua bantuannya. Juga Kak

Hendra dan Kak Enseline atas segala informasi ten tang cacing.

o Sahabat-sahabat penulis: Windy, Nike, Ariel, Vivi, Sri untuk sernua

dukungan, informasi dan doanya. Buat Titiek, rnaaf kalau ada salah kata atau

sikap selama kita rnelakukan percobaan dan terirna kasih untuk kerja samanya.

o Ternan-ternan kos: Kak Susi, Eva, Yanthi, Maya, Nona, Rini, Mega buat

perhatian dan sernangat yang selalu diberikan.

o Ternan-ternan di PMK-FK dan TBM-AA untuk sernangat, bantuan, dan

dukungannya lewat doa.

o Abbie dan Mildha buat pinjarnan blender dan tirnbangannya, serta tidak lupa

Kak Geta, Igo, dan Oki yang selalu siap mernberikan bantuannya.

o Karyawan di Laboratoriurn Farmakologi dan Laboratoriurn Mikrobiologi atas

segala bantuan yang diberikan selama percobaan.
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VI

o Yang terakhir dan sangat spesial buat Papa dan Mama di Ujung Pandang.

Terima kasih yang tak terkira atas 5emua doa yang tak pemah terputus, juga

segala dukungan dan kesabarannya. Aku sayang kalian.

Dan untuk semua pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu,

terimakasih buat semua bantuannya.

Akhir kata, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca agar

Karya Tulis Ilmiah ini dapat menjadi lebih baik dan dapat berguna bagi kita

semua.

Tuhan memberkati.

Bandung, Juli 2003

Wita Tando
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