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PRAKATA

Dengan rahmat dan karunia Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan karya

tulis ilmiah yang berjudul Manfaat Diet Tinggi Serat Pada Pencegahan Karsinoma

Kolon ini, segala ucapan syukur penulis ucapkan kepada-Nya.

Karya tulis ilmiah ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Kedokteran. Penulis berharap karya tulis ini bermanfaat bagi setiap yang

membacanya. Penulis juga menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari

sempuma.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu pembuatan karya tulis ini :

1. Sri Nadya, dr, selaku pembimbing utama penulis. Terima kasih yang

sebesar-besamya untuk beliau atas bimbingan dan pengarahan serta

kesabaran yang telah diberikan.

2. David Gunawan, dr, selaku dosen penguji yang telah sangat membantu

sehingga penulisan karya tulis ini akhimya selesai.

3. Winny Suwindere, drg, yang telah bersedia membantu saya sebagai dosen

penguji serta membimbing saya sampai karya tulis ini selesai.

4. Orang tua penulis serta kakak saya atas segala dukungan moril maupun

materi. Kalian adalah segalanya.

5. Kepada Kak Ervan, Gracias, Iwan, Rully, Jerre yang dengan senang hati

memberikan dukungan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata,

kalian adalah ternan yang layak dibanggakan.

6. Untuk ternan-ternan, Rita, Didit, Dimas, Wira, Ari, Tomy, Rony W, Nisaa,

Mildha yang telah mendukung dan memberiku semangat, semoga

perjuangan kita memberikan hasil dikemudian hari, Amin.

7. Kepada ternan-ternan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, ucapan

terima kasih tidaklah cukup dibandingkan semangat yang kalian beri.
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