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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. Adapun tujuan dari penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini adalah sebagai salah

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran

Universitas Maranatha.

Penulis melakukan penelitian terhadap Asam Jawa sebagai salah satu tanaman

tradisional yang berkhasiat obat karena permasalahan mengenai tanaman

tradisional akhir-akhir ini sangat menarik, seiring dengan makin banyaknya

masyarakat yang mulai beralih pada pengobatan tradisional.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyusunan

Karya Tulis Ilmiah ini, karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan

kemampuan penulis. Penulis juga menyadari bahwa penyusunan karya tulis ilmiah

ini akan mengalami banyak kesukaran tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai

pihak.

Sehubungan dengan hal ini , penulis ingin mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besamya kepada :

1. Lusiana Darsono,dr. MKes. , selaku pembimbing utama yang telah begitu

banyak memberikan bimbingan, masukan dan bantuan kepada penulis.

2. Rosnaeni, dra.Apt. , selaku pembimbing pendamping yang juga telah

banyak memberikan bimbingan, masukan dan bantuan kepada penulis.

3. Orang tua tercinta papa, mama dan ci Felice, Raymond yang telah

memberikan dorongan semangat dan moril kepada penulis.

4. Panitia KTI yang telah memberikan banyak bimbingan dan masukan di

kuliah KTL

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

penelitian di laboratorium Farmakologi.

6. Ivan, lvander, Felis, Loka, Charles, Elza Sundari sahabat-sahabat yang

telah bersedia menemani dan membantu penelitian di laboratorium sampai

selesai.
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7. Hendri, Arlene, Yenny, Sudra, Kartika, Ko Iwan, sahabat-sahabat yang

telah memberikan dorongan semangat dan moril.

Semoga Tuhan YME membalas dan memberkati semua kebaikan dan bantuan

yang diberikan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada

umumnya, dan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran pada khususnya.

Bandung, Januari 2004

Penulis
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