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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan 

karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang 

disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan 

pendidikan program sarjana kedokteran di Universitas Kristen Maranatha. 

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini berbagai kesulitan dan hambatan 

telah penulis alami, akan tetapi berkat bantuan dan bimbingan serta dorongan dari 

berbagai fihak , akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. 

Pada kesenipatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya serta penghargaan setinggi-tingginya kepada: 

1. Prof. Dr. H.Soelaiman Sastrawinata , dr., Sp.OG selaku Dekan Fakultas 

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, yang telah memberikan 

kesempatan untuk pembuatan karya tulis ilmiah ini. 

2. Ibu Winsa Husin ,dr. , M.Si , M.Kes. selaku Ketua Program Sarjana sekaligus 

Wakil Ketua Tim Karya Tulis Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas 

Kristen Maranatha, atas kesempatan yang diberikan untuk pembuatan karya 

tulis ilmiah ini. 

3.  Prof. Dr. Muchtan Sujatno selaku Kepala Bagian Farmakologi yang telah 

memberi kesempatan penulis untuk melakukan penelitian dilaboratoium 

farmakologi. 

4. Ibu Endang Evacuasiany dra.,Msi.,Apt.,AFK selaku dosen pembimbing utama 

yang telah meluangkan waktu, tenaga, fikiran, memberi kritik dan saran 

memberikan bimbingan, pengarahan, dan dukungan moril selama penulisan 

karya tulis ilmiah ini. 

5. Bapak Freddy Soebiantoro ,dr. selaku dosen pembimbing pendamping, yang 

juga telah meluangkan waktu, tenaga, fikiran, memberi kritik dan saran 

memberikan bimbingan, pengarahan, dan dukungan moril selama penulisan 

karya tulis ilmiah ini. 
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6 .  

7. 

8. 

9. 

Bapak Indra Sjarief ,dr. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan 

dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha. 

Seluruh Staf Pengajar dan Karyawan Bagian Farmakologi Universitas Kristen 

Maranatha, atas segala bantuan yang telah diberikannya sehingga dapat 

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

Papih dan Mamah yang dengan segala cinta dan kasihnya mendoakan , 

mendorong, berkorban rasa, harta hingga karya tulis ilmiah ini dapat 

diselesaikan. 

Ketiga akang-akang penulis beserta keluarga, A Dicky&Teh Yani sama 

Chelsi-nya, A Dani&Teh Ummi sama Rafi-nya, dan Kang Acep, terima 

kasih atas bantuan materi dan imateri termasuk do’a dan dorongan yang 

diberikan selama penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

10. Ria Andiani Supriarti (“ia”) , yang selalu mendoakan dan menjaga semangat 

penulis selama penulisan karya tulis ilmiah ini. 

1 1. Sahabat-sahabat penulis Monty, Gan-gan, Udin, Rony, Imel, Echi, Wiwiet, 

Im-im, Mia, Diana, Mety, Nia, Lola terima kasih atas dukungan, dorongan 

dan do’a kalian. 

12. Teman-teman Ganesha 10, Poppy, Upa, Vika, Tera, Tika, Nana, Tanti, Icha, 

Juju, terima kasih atas dukungan dan doa sehingga penulis dapat 

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

13. Teman-teman seperjuangan, Khomay, Arief, Shanty, Risma , Lucky, Windy, 

Indra, Vina, Hans, Yunike, Beny, Agung , dll yang telah banyak membantu 

dan mendoakan penulis. 

14. Semua fihak yang mustahil namanya disebutkan satu persatu yang secara 

langsung maupun tidak langsung , telah memberikan bantuan pada penulis 

dalam pelbagai bentuk. 

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebajikan yang telah diberikan 

dan semoga salam sejahtera senantiasa dilimpahkan-Nya kepada mereka, amin. 

http://www.maranatha.edu


... 
Vll l  

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak 

kekurangan. untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para 

pembaca. 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, 

khususnya mahasiswa/mahasiswi Fakultas Kedokteran dan masyarakat pada 

umumnya. 

Bandung, Juni 2003 

Ryan Bayusantika Ristandi 
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