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PRAKATA
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan
karunia-Nya kepada penulis, sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan
tepat pada waktunya.
Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik
tanpa dukungan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak, baik secara
moril maupun materil, baik langsung maupun tidak langsung turut terlibat dalam
penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan
ucapan terima kasih kapada:
•

Hana Ratnawati, dr., M.Kes, selaku pembimbing utama atas bimbingan,
kesabaran, perhatian, pikiran, tenaga, masukan-masukan yang bermanfaat
dan waktu yang beliau luangkan untuk penulis, sehingga Karya Tulis
Ilmiah ini dapat selesai tepat pada waktunya.

•

Rosnaeni, Dra., Apt., selaku pembimbing pendamping atas bimbingan,
kesabaran, perhatian, pikiran, tenaga, masukan-masukan yang bermanfaat
dan waktu yang beliau luangkan untuk penulis.

•

Fina, Ajeng, kak The, Lily, Maya selaku teman seperjuangan dalam
menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini, terima kasih untuk bantuannya.

•

Kak Linda, Roy, Dwi, lenni, Billy, atas bantuan dan dukungannya

•

Papah dan Mamah, atas doa yang tak pernah putus, kesabaran, tenaga, dan
dukungannya kepada penulis baik moril maupun materil, serta perhatian
yang senantiasa tercurah kepada penulis, sehingga memacu semangat
penulis untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini dengan baik.

•

Adik-adikku tercinta Ricky dan Ira, atas doa yang selalu menyertai serta
dukungannya kepada penulis.

•

Mas Yordan, atas cinta dan dukungannya.

•

Semua teman dan sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

Bandung, Januari 2008

Astri Kanopi Wulandari

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai mahasiswa Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang bertanda tangan di
bawah ini, saya:
Nama : Astri Kanopi Wulandari
NRP

: 0210168

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Kristen Maranatha Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : PENGARUH KOMBINASI
EKSTRAK ETANOL SAMBILOTO (Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees) DAN
DAUN SALAM (Syzygium polyanthum (Wight.) Walp.) TERHADAP PENURUNAN
KADAR GLUKOSA DARAH MENCIT JANTAN GALUR Balb/C YANG
DIINDUKSI ALOKSAN. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Universitas
Kristen Maranatha Bandung berhak meyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola
dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/
mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu
meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas
Kristen Maranatha Bandung, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran
Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Bandung
Pada tanggal : Maret 2008
Yang menyatakan

(Astri Kanopi Wulandari)

