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KATAPENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala

rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah

ini. Tujuan dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas

Kristen Maranatha Bandung.

Penulis melakukan penelitian terhadap Jahe sebagai salah satu tanaman

tradisional yang berkhasiat obat. Penggunaan tanaman tradisional akhir-akhir ini

menarik perhatian masyarakat dan telah digunakan oleh masyarakat sebagai obat

tradisiona1.

Karya Tulis Ilmiah ini dapat terwujud berkat bantuan berbagai pihak, oleh

karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua

pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak

terhingga kepada :

1. Endang Evacuasiany,Dra,MS,AFK,Apt. , selaku pembimbing utama yang

telah begitu banyak memberi bimbingan, masukan dan bantuan kepada

penulis.

2. Penny Setyawati, dr.,SpPK,Mkes. , selaku pembimbing pendamping yang

telah begitu banyak memberi bimbingan, masukan dan bantuan kepada

penulis.

3. Orang tua tercinta dan saudara-saudara yang telah memberikan dorongan

semangat dan moril kepada penulis.

4. Panitia KTI yang telah begitu banyak memberi bimbingan dan masukan di

kuliah KTI.

5. Pak Nana dan Pak Kris, yang telah banyak membantu pelaksanaan penelitian

di laboratorium Farmakologi.

6. Hendra bersaudara, Regy, Andre, Ronald, Bayu, Sammy, sahabat-sahabat

yang telah memberikan dorongan semangat dan moril kepada penulis.
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Semoga Tuhan YME membalas dan memberkati semua kebaikan dan bantuan

yang diberikan.

Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada

umumnya, dan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran pada khususnya.

Bandung, 24 Januari 2005

Penulis
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