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PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan kasih karunia yang

telah diberikan-Nya kepada penulis sehingga akhimva Karya Tulis ini dapat

diselesaikan.

Tujuan dari karya tulis dengan judul "Interaksi antara Helicobacter pylori

dengan Imunogobulin dalam Proses Infeksi." Dibuat sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar sarjana kedokteran. Selama pembuatan karya tulis ini

banyak pihak yang membantu penulis dan pada kesempatan ini penulis akan

mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besamya kepada:

I. Johan Lucianus, dr., Msi., sebagai pembimbing utama yang telah

menyediakan waktu dan membantu penulis dengan penuh kesabaran

sampai karya tulis ini terselesaikan.

2. Ellya Rosa Delima, dr., sebagai pembimbing pendamping yang telah

memberi saran, dukungan, dan membantu penulis selama penulisan karya

tulis ini.

3. Papih Denny Landauw dan Mamih Dessy Yuliana yang selalu

mendampingi, memberi doa, dan mendukung penulis baik dalam suka dan

duka selama penulisan karya tulis ini.

4. Adik-adik tersayang Ferdi dan Diaga yang selalu menghibur dan

membantu penutis selama penutisan karya tulis ini.

5. Karina Tirta, Teresa Lucretia, Susantina, Rani Manalu, dan Ade Kumia

yang selalu menjadi teman-teman yang baik yang senantiasa menemani,

menghibur, memberi doa, dan mendengarkan segala keluh-kesah penulis

selama karya tutis ini dibuat.

6. Pihak-pihak lain yang telah memberi bantuan kepada penutis dalam

penulisan karya tulis ini.
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VII

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, sehingga

saran dan kritik sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan untuk kesempatan

yang akan datang, agar dapat lebih baik lagi di kemudian hari.

Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat berguna bagi pembaca, khususnya

rekan-rekan mahasiswa di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen

Maranatha.

Bandung, Januari 2005

Penulis
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