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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Bapa di Surga dengan

perantaraan Putra-Nya, Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa kini dan sepanjang

masa. Berkat rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Begitu banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi penulis untllk

menyelesaikan tllgas akhir ini dan penlliis menyadari dengan sepenuh hati bahwa

semllanya dapat dilewati melalui campur tangan Tllhan.

Penulis juga bersyukur karena banyaknya dukungan dan bantuan dari

berbagai pihak, baik yang diminta maupun tidak diminta sehingga tllgas akhir ini

yang berjudul " Penyakit Hepatitis Virus dan Jombang ( TartlXaCum (Jfficinale

Weber et Wiggers) Sebagai Obat Altematif Untuk Mengatasinya" dapat

diselesaikan dengan baik. Tllgas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk

mencapai gelar Sarjana Kedokteran (S. Ked) dari Fakultas Kedokteran Universitas

Kristen Maranatha Bandung.

Ucapan terima kasih atas dukungan dan bantuannya penulis ucapkan

kepada:
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telah meluangkan banyak waktu dan dengan sabar membimbing

selama penulisan Karya Tulis Ilmiah ini sampai selesai.

2. Diana Krisanti Jasaputra, dr., M.Kes. selakll pembimbing

pendamping, yang telah menyediakan waktt, tenaga dan pikiran

dalam membimbing penlliis menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Tim Karya Tulis Ilmiah yang telall memberikan klliiall mengenai

cara penulisan Karya Tulis Ilrniah.

4. seillruh dosen, staff administrasi, dan staff perpustakaan Fakultas

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

5. Kedlla orang tua penlliis dan adik penulis (Yogie Purwanto)yang

tercinta yang selalu memberi dukungan selama penulis kuliah dan

menyelesaikan tugas akhir ini.
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6. Darwin Nugroho, yang sclalu mcmbcri scmangat, pcrhatian dan

sangat banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugas

akhir ini.

7. Ternan-ternan penulis selama kuliah yang banyak menghabiskan

waktunya bersama penulis, antara lain: Roy, Muliadi, Adhi,

Mario, Albert, Shelly, Ni Putu Chandra, Intantri, Stella T, Stella S,

Diana dan Thomas Nugroho.

8. Teman-teman dan seluruh pihak yang penulis tidak dapat sebutkan

satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan

tugas akhir ini.

Akhir kata, semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para

pembaca.

Bandlmg, Desember 2003

Penulis,

(¥ulia Mahalia)
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