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PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala

rahrnat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat rnenyelesaikan karya tulis ilrniah

berjudul "Manfaat Daun Katuk (Sauropus androgynus) Sebagai Galaktogogue" ini

tepat pada waktunya.

Penyusunan karya tulis ilrniah ini dirnaksudkan untuk rnernenuhi salah satu

syarat rnernperoleh gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas

Kristen Maranatha Bandung.

Karya tulis ilrniah ini dapat tersusun berkat adanya birnbingan, petunjuk,

bantuan, rnaupun sarana berharga dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesernpatan

yang baik ini penulis rnenyarnpaikan terirna kasih kepada :
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Universitas Kristen Maranatha Bandung.

2. dr. Surja Tanurahardja, selaku ketua tirn Karya Tulis Ilrniah.

3. dr. Winsa Husin, M. Sc, M. Kes , selaku dosen pernbirnbing utama, yang telah

memberikan birnbingan, fasilitas, dan pengarahan yang berharga demi

kelancaran pelaksanaan karya tulis ilrniah ini.

4. Prof.. Muchtan dan dr. Sonja Sutedja, selaku dosen penguji, yang telah

mernberikan petunjuk; bantuan, saran dan rnasukan yang sangat berharga.

5. Ternan-ternan asisten laboratorium farmakologi, Diana Natalia, Andi Nugroho,

Johan Harnik, yang telah banyak rneluangkan waktu rnernbantu penulis untuk

rnencari bahan penulisan.

6. Papa dan Mama tercinta, yang telah rnernberi dorongan spiritual rnaupun

material dalam kelancaran studi penulis.

7. Kedua kakakku tersayang, Budi Aksana dan Sylvi atas segala dukungan dan

kasih yang telah banyak membantu penulis dalarn mengerjakan karya tulis ini.
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8. Cik Anita, yang telah rneluangkan waktunya rnernbantu penulis dalarn

pernbuatan karya tulis ini.

9. Siti Fitria, atas segala kasih, bantuan dan kesabarannya yang telah diberikan

kepada penulis selarna saat-saat sulit.

10. Roro, Andreas, dan Decky, atas segala dukungan, bantuan dan pengertiannya

dalarn rnernbantu penulis rnernahami pengerjaan karya tulis ini.

11. Cik Henny, yang selalu ada dalam saat-saat sulit, dan rnernberi banyak dorongan

12. Ternan-teman semua yang telah banyak memberi inspirasi dan mernbantu

penulis sehingga dapat rnenyelesaikan karya tulis ini, yaitu Mirna, Luki,

Kumala, Talitha, Martha, Cik Yulia, Ephink, Raharti, David, Hanna, Hartini,

Enseline, sernua ternan-ternan angkatan 2000 Fakultas Kedokteran Universitas

Kristen Maranatha Bandung dan anak-anak kost Babakan Jeruk II 90 Bandung.

Tanpa bantuan dari seroua pihak di atas, penulisan karya tulis ini tidak akan dapat

terselesaikan dengan lancar dan tepat pada waktunya.

Akhirnya penulis berharap sernoga karya tulis ini dapat rnenjadi sumbangan

pemikiran yang bermanfaat bagi sernua pihak khususnya bagi dunia kedokteran.

Disarnping itu rnasih banyak sekali kekurangan yang terdapat dalam karya tulis ini,

oleh karena itu kritik dan saran akan penulis perhatikan demi kesempurnaan karya

tulis ini.

Bandung, November 2003

Penulis.
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