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PRAKATA 
 
 

Puji syukur kepada Yesus Kristus atas segala berkat dan rahmatNya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. 

Tujuan dari pembuatan karya tulis ini adalah mengembangkan pengobatan 

alternatif yang lebih murah dan aman, khususnya Daun dewa (Gynura segetum 

(Lour.) Merr), juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Kedokteran (S.Ked). 

Ucapan terimakasih juga kepada pihak yang banyak membantu dalam 

pembuatan karya tulis ini : 

1. Dosen pembimbing I, Sugiarto Puradisastra, dr., MKes. atas bimbingan dan 

masukan ide selama pembuatan karya tulis ilmiah ini. 

2. Dosen pembimbing II, Ellya Rosa Delima, dr. atas bantuannya memberi 

banyak masukan dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini. 

3. Rosnaeni, Dra., Apt. atas kesediaannya menjadi penguji, yang telah 

memberi banyak masukan yang berharga bagi penulis. 

4. Penny Setyawati, dr., Sp.PK, MKes. atas kesediaannya menjadi penguji 

yang telah memberi banyak masukan yang berharga bagi penulis. 

5. Pinandojo Djojosoewarno, dr., Drs., AIF selaku ketua koordinator sidang 

yang memberi masukan dan ralat pada waktu sidang. 

6. Kepada Tim KTI yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

membuat karya tulis ilmiah ini. 

7. Lulu dan Jovy yang memberi dukungan moril dan selalu memberi semangat 

dalam pembuatan karya tulis ini. Terimakasih atas kebersamaan dan 

keceriaan yang pernah kita rangkai selama ini. 

8. Fenny dan Amel yang selalu memberi dukungan dan motivasi dalam 

pembuatan karya tulis ini. 
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9. Teman-teman seperjuangan Srie, Iva, Je-je, Syanne, Ching-ching, Natalia, 

terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama pembuatan karya tulis 

ini. 

10. Pak Nana dan Pak Kris yang sudah banyak membantu dalam percobaan 

penelitian yang dilakukan di Laboratorium Farmakologi Universitas Kristen 

Maranatha. Terima kasih Pak. 

11. Seluruh Staff bagian Farmakologi yang sudah menyediakan tempat untuk 

penelitian selama pembuatan karya tulis ini. 

12. Pak Eddie dan Bu Wina selaku pengurus Perpustakaan Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha. Terima kasih atas bantuannya  menyediakan 

berbagai daftar pustaka, buku-buku, dan Internet yang dibutuhkan penulis 

dalam menyusun karya tulis ini. 

13. Papa, Mama dan Anton yang sudah memberi dukungan tidak hanya materi, 

tetapi juga dukungan moril, doa, dan kasih sayang. 

14. Berbagai rekan yang tidak mungkin disebutkan satu per satu, yang secara 

langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyusun 

karya tulis ini dari awal sampai akhir. 

Karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca. 

 

 

 

Bandung, Januari 2006 
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