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PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan anugerah-

Nya, penulis akhimya dapat rnenyelesaikan pembuatan karya tulis ini. Tujuan dari

pernbuatan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai salah satu syarat untuk

rnernperoleh gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked).

Selama pernbuatan karya tulis ini banyak sekali pihak yang rnernbantu penulis

dan pada kesernpatan ini penulis akan rnengucapkan rasa terirna kasih yang

sebesar-besamya kepada :

1. Dosen Pembimbing I, Endang Evacusiany, Dra., MS., AFK., Apt., atas

sernua birnbingan dan rnasukan yang diberikan kepada penulis dari awal

sampai akhir pernbuatan Karya Tulis Ilmiah ini.

2. Dosen pembirnbing II, dr. Slamet Santosa, M.Kes, atas nasihat dan

bantuannya dalam rnernbirnbing dan rnengarahkan penulis sehingga karya

tulis ini dapat terselesaikan.

3. Tim KTI yang telah rnernberikan kesempatan kepada penulis untuk

rnernbuat karya tulis ilrniah ini.

4. Seluruh staf bagian Farmakologi yang telah rnernberikan bantuan buku-

buku sebagai surnber penulisan.

5. Pak Nana dan Pak Kris yang telah yang telah rnenyumbangkan

keterampilannya yang sangat rnernbantu penulis dalam pelaksanaan

percobaan

6. Sigit Subiarso dan Sri Murniati, selaku orang tua penulis, yang telah

rnernberikan dukungan rnoril dan kasih sayangnya kepada penulis selama

1m.

7. Kakakku dan adik-adikku tercinta, Shanti, Astri, dan Pras.

8. Rom Aldiano, atas seluruh dukungan, doa, dan kesabarannya, serta

bantuannya selama penulis rnengerjakan karya tulis ini.

9. Rini Dian dan Regina, selaku ternan sepeIjuangan dalam rnenyelesaikan

Karya Tulis Ilmiah ini.
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10. Fionna dan Bun-Bun, Widya, Emil, Dexsa, Ella, dan Bilma terima kasih

atas segala dukungan moril dalam hal apapun.

II. Jacky, Toto, Bima, Cavia, Tommy, dan seluruh teman-ternan di angkatan

2000 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

12. Sherly dan Shirley, saudara-saudara tiri yang banyak membantu dalam

segala hal.

13. Facra, terima kasih banyak atas bantuan dan dukungan kepada penulis

selama ini.

14. Sernua ternan dan sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Sernoga Tuhan rnernbalas sernua kebaikan yang diberikan kepada penulis.

Karya Tulis Ilrniah ini diharapkan dapat berguna bagi para pernbaca di

kernudian hari.

Bandung, Juni 2004

Fitri Tyas Windrarti

0010037
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