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PRAKATA 

 

Segala puji, hormat dan syukur pada Tuhan Yesus Kristus yang selalu 

menyertai, kasih dari Bapa, dan bimbingan dari Roh Kudus, oleh karenaNya 

penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini pada waktunya. 

Penulis menyadari bahwa selama proses pembuatan dan penyusunan Karya 

Tulis Ilmiah ini banyak sekali pihak yang membantu penulis baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Philips Onggowidjaja, S.Si, M.Si selaku pembimbing utama dan 

Bapak Djaja Rusmana, dr., M.Si selaku pembimbing pendamping, yang 

telah membimbing dengan sabar dan semangat dari awal hingga akhir 

pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. Para dokter dan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha 

yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis. 

3. Papi dan Mami yang selalu memberi dukungan, pengertian dan doa yang 

telah diberikan selama ini. 

4. Jo, yang selalu membantu selama proses percobaan dari awal hingga 

selesai, yang selalu memberi obrolan agar tidak jenuh dan memberi ide-ide 

yang belum terpikirkan. 

5. Ben, yang selalu memberi semangat juga bantuan pengambilan gambar. 

Juga laptopnya yang dipinjamkan pada saat akhir. 

6. Ibu Triswaty, dr. M. Kes., dan Ibu Sijani, dr., yang telah bersedia 

meluangkan waktu dan tenaganya untuk menguji Karya Tulis Ilmiah ini. 

7. Kepada staf karyawan Laboratorium FK UKM, terutama Pak Riska, Ibu 

Yuli dan Pak Koma yang banyak membantu dan direpotkan dalam 

penelitian ini. 

8. Kepada teman-teman di fakultas kedokteran dan di gereja, juga pihak-

pihak lain yang namanya tidak mungkin disebutkan satu persatu. Terima 

kasih atas doa dan perhatiannya yang telah memberikan semangat dan 

dorongan hingga selesainya Karya Tulis Ilmiah ini. 
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Bagi semua pihak di atas sekali lagi penulis mengucapkan rasa terima kasih, 

semoga Tuhan membalas semua kebaikan mereka. 

 

 

Bandung, Januari 2006 
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