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PRAKATA

Puji syukur kepada Tuban yang Maha Baik, atas berkat dan rahrnatNya,

penulis dapat rnenyelesaikan pembuatan karya tulis ini. Tujuan dari pembuatan

karya tulis ini adalah untuk rnengernbangkan cara pengobatan alternatif yang

relatif lebih murah dan aman khususnya Pare (Momordica charantia Linn) yang

akan dibahas disini, juga sebagai salah satu syarat untuk mernperoleh gelar

Sarjana Kedokteran (S.Ked)

Ucapan terirnakasih juga kepada pihak yang banyak rnembantu dalam

pembuatan karya tulis ini kepada:

1. Dosen pernbirnbing I, Endang Evacuasiany, Ora., MS., AFK., Apt.,

atas bimbingannya selama pernbuatan karya tulis ilrniah ini.

2. Dosen pembirnbing II, dr Jo Suberman., MS., AIF. atas bantuannya

rnernberi banyak masukan dalam pembuatan karya tulis ini.

3. Tim KTI yang sudah rnernberikan kesernpatan kepada penulis

untuk membuat karya tulis ilmiah ini.

4. Pak Nana, dan Pak Kris yang sudah rnernbantu dalam percobaan

penelitian yang dilakukan di Laboratorium Farmakologi

Universitas Kristen Maranatha

5. Orang tua penulis yang sudah memberi dukungan moril dan dana

untuk penulisan karya tulis ini

6. Ternan - ternan yang rnernberi semangat dalarn pembuatan karya

tulis ini

Karyatulis ini diharapkan dapat berguna bagi para pernbaca dikemudian hari.

Bandung, Januari 2005

Kaleb (9810010)

VI

http://www.maranatha.edu

	page 1
	Images
	Image 1

	Titles
	KARYA TULIS ILMIAH 


	page 2
	Images
	Image 1
	Image 2

	Titles
	LEMBARPERSETUJUAN 
	JUDUL 
	PENYUSUN : KALEB 
	~ : 9810010 
	BANDUNG, JANUARI 2005 
	MENYETUJUI 
	PEMBIMBING UTAMA, 
	PEMBIMBING PENDAMPING, 
	Endang Evacuasianv. Ora., Ms., AFK., Apt. 
	Jo Suherman, dr.. MS.. AIF. 


	page 3
	Images
	Image 1

	Titles
	SURATPERNYATAAN 
	Nrp : 9810010 
	Oemikian pemyataan saya 
	Bandung, Januari 2005 
	Kaleb 


	page 4
	Titles
	PRAKATA 
	Bandung, Januari 2005 
	Kaleb (9810010) 
	VI 



	Master Index: 
	Back to TOC: 
	Help: 
	UK Maranatha Logo: 


