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KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-sebesarnya penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha

Esa atas segal a berkat, rahmat dan anugerah yang telah dilimpahkan-Nya sehingga

penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis IImiah ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua

bantuan, bimbingan dan dorongan yang telah diberikan sehingga penulis dapat

menyelesaikan karya tulis ini. Terima kasih kepada :

I. Dr. Widura, M.S. selaku dosen pembimbing utama, atas kerelaannya meluangkan

waktu untuk membimbing penulis dan sumbang sarannya yang sangat membantu

penulis dalam penulisan karya tulis ini.

2. Endah Tyasrini, M.Si. selaku dosen pembimbing pendamping, atas kerelaannya

meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan sum bang sarannya yang

sangat membantu penulis dalam penulisan karya tulis ini.

3. Dr. Djaja R, M.Si. selaku dosen penguji pertama, atas kesediaannya meluangkan

waktu untuk menguji penulis, memberikan saran dan masukan yang sangat

membantu penyempurnaan karya tulis ini.

4. Dr. A. Adipurnama, Sp.A. selaku dosen penguji kedua, at as kesediaannya

meluangkan waktu untuk menguji penulis, memberikan saran dan masukan yang

sangat membantu penyempurnaan karya tulis ini.

5. Tim KTluntuk kesempatan, sarana dan pengajaran dalam penyusunan karya tulis.

6. Keluarga (Papa, Mama dan dede) atas dukungan (moral dan material), motivasi,

doa, kasih sayang serta kepercayaan yang diberikan. Thank's so much.

7. Pak Samuel, Bu Yuli dan semua staff bagian Mikrobiologi FK-UKM yang telah

sangat membantu.

8. Special thanks buat Agung N., Ivan 1.0., Yusak K., Aria A.Y. ternan

seperjuanganku.
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9. Special thanks buat Filia, thank's atas bantuan, masukan, doa dan suport-nya.

GBU.

10. Hendrik B., Leonardo, Randy S., Ade K., Agus H., Arie, Jeffrey M. C., Aprilia

G.S., Widya S., Lichiao K., Caecillia P., Eveline K., Windy K., Wita T. dan

teman-teman FK 200 I lainnya.

Selama pengerjaan, penulis menyadari bahwa masih ban yak terdapat kekurangan-

kekurangan dalam penulisan karya tulis ini. Oleh karena itu, penulis dengan senang

hati menerima kritik dan saran yang diberikan untuk kesempurnaan karya tulis ini.

Akhir kata, penulis berharap agar Karya Tulis IImiah ini dapat berguna dan

bennanfaat bagi setiap pembaca. Terima kasih.

Bandung, Januari 2005

Ertan K. B.
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