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KATA PENGANTAR 

 

Salam Sejahtera, 

     Puji dan syukur, penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang atas limpahan 

berkat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Karya Tulis Ilmiah 

ini dengan baik. 

     Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Karya Tulis 

Ilmiah ini. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. 

Namun atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, karya tulis ilmiah ini dapat 

diselesaikan tepat pada waktunya. 

     Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih serta 

penghargaan yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Yang terhormat Dr. Hana Ratnawati, dr.,M.Kes., PA(K) selaku dosen 

pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, dorongan, perhatian dan 

pengarahan dengan penuh kesabaran selama penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

2. Yang terhormat Rita Tjokropranoto, dr., M.Sc dan Kartika Dewi, dr., 

M.Kes.,Sp.Ak selaku penguji yang telah memberi masukan kepada penulis. 

3. Yang terhormat Johan Lucianus, dr., MSi. selaku dosen wali atas segala 

perhatiannya. 

4. Bapak mumuh selaku petugas Laboratorium Farmakologi RSHS yang telah 

membantu dalam hal-hal teknis selama penelitian ini dilakukan. 

5. Sahabat-sahabat penulis : Evivania Riska, Sanya Diandra, Nadia Dara dan Safira 

Widhita Putrie yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam 

menyelesaikan penelitian ini. 

6. Teman seperjuangan : Fitri Fatimah, Rafika Aninda, Jessica Angela, Giovani, 

Irene Chandra, Irene Carolin, Maria Justitia dan Olivia yang telah bersama-sama 

dengan penulis melakukan penelitian dari awal sampai akhir penelitian. 

7. Relcky Budiman Saragih, S.ST yang telah memberikan semangat, dukungan, 

doa dan perhatian dalam menyelesaikan penelitian ini. 

 



8. Keluarga tercinta (Papa, Mama, Ayub dan Ruth) atas dukungan moril, materil 

beserta segala doa, perhatian, kesabaran dan kasih sayangnya yang diberikan 

kepada penulis dalam melewati rintangan selama proses penelitian dan 

penyusunan hingga tewujudnya Karya Tulis Ilmiah ini. 

9. Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan 

saran-saran dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. 

     Penulis menyadari bahwa penulisan Karya Tulis Ilmiah ini jauh dari sempurna dan 

oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan Karya Tulis 

Ilmiah ini. Penulis juga meminta maaf apabila dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini 

terdapat kata-kata yang tidak berkenan di hati pembaca.  

     Akhir kata, penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat menambah 

wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. 

 

 

       Bandung, November 2014 
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