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PRAKATA

Puji syukur kepada ALLAH SWT atas berkat, rahmat dan karuniaNya yang

begitu besar sehingga penulis dapat rnenyelesaikan karya tulis ilrniah ini.

Karya tulis ilrniah dengan judul KELAINAN KELENJAR TIMUS PADA

MIASTENIA GRAVIS dibuat sebagai salah satu syarat untuk rnernperoleh gelar

Sarjana Kedokteran.

Karya tulis ilrniah ini tidak rnungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dari

berbagai pihak. Karena itu penulis rnengucapkan terirnakasih yang tak terhingga

kepada:

1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung.

2. Ketua dan Tim KTI yang telah rnernberikan kesernpatan dan

birnbingnnya.

3. David Gunawan, dr., dan Dedeh Supantini Jahja, dr., SpS., selaku

pernbirnbing karya tulis ini yang telah rnenyediakan waktunya yang

berharga dengan penuh kesabaran rnernbirnbing penulis, rnernbagi

pengetahuannya dan rnengarahkan penulis sehingga karya tulis ini dapat

terselesaikan.

4. Papa, Mama, Ka Yan dan Ka Gun atas doanya dan yang selalu

rnernberikan dukungan baik rnoril ataupun rnateri serta kasih sayang yang

tak terhingga. Kalian adalah segalanya.

5. Mildha Fulrnavitha Aninditha atas kesabarannya yang tidak pemah

berhenti mernbantu dan rnemberikan dukungan kepada penulis.

6. Didit, Robby, Wira, Ka Iwan, Rita sebagai ternan seperjuangan.

7. Nisaa, Ageng, Gan-Milo, Arie, Ka Ervan, Ka Gracias atas dukungannya.

8. Serta ternan-ternan yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, ucapan

terirnakasih tidaklah cukup dibandingkan dengan sernangat yang kalian

berikan selarna ini.
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Tentunya karya tulis ini tidak luput dari berbagai kesalahan. Untuk itu,

penulis mohon maaf serta mohon untuk kritik dan sarannya.

Semoga karya tulis ini bermanfaat untuk berbagai pihak. Terimakasih.

Bandung,Januari2005

Dimas Bramaditya Amir
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