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KATAPENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih, karunia, dan berkat yang

diberikanNya selama penulis mengerjakan karya tulis ini, sehingga penulis dapat

menyelesaikan tepat pada waktunya.

Penulis juga menyadari bahwa dalam karya tulis ini masih terdapat banyak

kekurangan, baik da1am pengetahuan, penga1aman, maupun kemampuan yang

dimiliki, sehingga karya tulis ini masih jauh dari sempuma. Oleh karena itu,

penulis mohon maaf sebesar-besamya atas semua kesa1ahan baik disengaja

maupun tidak disengaja.

Adapun ucapan terimakasih dan hormat yang tak terhingga atas bantuan,

motivasi dan waktunya sehingga dapat dise1esaikannya karya tulis ini, kepada:

1. Freddy Tumewu Andries, dr., M S selaku pembimbing pertama dan Ellya

Rosa Delima, dr. se1akupembimbing kedua.

2. Diana K. Jasaputra, dr., M. Kes dan Sri Nadya J. Saanin, dr., se1aku

penguji. Terima kasih juga atas masukan yang sangat berarti.

3. Kedua orang tua saya dan kakak saya yang te1ah memberikan dukungan

dan kasih sayang se1ama pengerjaan karya tulis ini.

4. Agung, aprillia, hendrik B, rabbinu, randy, jeffery, ivan J, agus, ervan,

alex, andrew, arief, rikian, freddy dan franky terima kasih atas

dukungannya se1ama saya mengerjakan karya tu1is ini.

5. Se1uruh civitas akademika Universitas Kristen Maranatha di Fakultas

KedokteranMaranathaatas kemudahandan bantuannyada1ampenggunaan .

fasilitas yang diper1ukan untuk penyusunan karya tulis i1miah ini.

Setiap saran, kritik dan masukan yang membangun dari para pembaca sangat

diharapkan agar karya tulis ini menjadi lebih baik.

Akhir kata semoga karya tulis ilmiah ini memberikan informasi dan

pengetahuan yang bermanfaat bagi se1uruh pembaca.

Bandung, Januari 2005

VI

http://www.maranatha.edu

	page 1
	Images
	Image 1

	Titles
	DASAR MOLEKULER DARI 
	(STUDI PUSTAKA) 
	KARYA TULIS ILMIAH 


	page 2
	Images
	Image 1
	Image 2

	Titles
	LEMBAR PERSETUJUAN 
	Judul 
	: DASAR MOLEKULER DARI KARSINOGENESIS 
	Penyusun 
	: LEONARDO 
	NRP 
	: 0110147 
	BANDUNG, JANUARI 2005 
	MENYETUJUI 
	PEMBIMBING UT AMA 
	',PEMBIMBING PENDAMPING 


	page 4
	Titles
	KATAPENGANTAR 
	Bandung, Januari 2005 
	VI 



	Master Index: 
	Back to TOC: 
	Help: 
	UK Maranatha Logo: 


