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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya 

hingga terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah ini. Karya Tulis Ilmiah ini adalah 

merupakan salah satu syarat yang hams ditempuh dalam menyelesaikan program 

studi strata- 1 pada Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. 

Pada penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis mengambil judul Khasiat labu 

air (Lagenaria leucantha) sebagai antipiretik pada mencit. Penulis tertarik karena 

diharapkan berguna bagi perkeinbangan ilmu Kedokteran dan Farmakologi pada 

khususnya. 

Penulis menyadari bahwa pembuatan karya tulis ilmiah ini tidak terlepas akan 

bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada keseinpatan ini penulis berkenan 

inenyampaikan rasa Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1.  Dr. Iwan Budiman.,dr.,MS, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah 

banyak memberikan pengarahan, dukungan serta bimbingan dari awal hingga 

terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. Sugiarto Puradisastra,dr. , selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah 

banyak memberikan pengarahan, dukungan serta bimbingan dari awal hingga 

terselesaikannya karya tulis ilmiah ini. 

3. Pinandojo.D,dr., selaku Dosen penguji yang telah bersedia menguji dan 

memberikan pengarahannya. 

4. Papa, Mama, kakak dan adikku yang telah memberikan motivasi serta bantuan 

moril dan materiil selama ini. 

5 Rekan-rekan mahasiswa , Sherlyana Helen, Sammy Janiawan, Nurhadi 

Saputra, Willy Sujarwo, Max Sibuntara, Windy yang telah memberikan 

bantuannya hingga terselesaikannya Karya Tulis Iliniah ini. 
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6. Nana dan Chris, selaku staf Laboratorium Farmakologi Universitas Kristen 

Maranatha yang banyak memberikan bantuan dan kerja sama yang baik. 

Akhir kata, saya sampaikan pula rasa terima kasih kepada semua pihak yang 

namanya tidak inungkin saya sebutkan semua, yang telah membantu dalam penulisan 

Karya Tulis Ilmiah ini. Semoga Tuhan memberkati. 

Bandung, Mei 2001 

Ferly Agoeng Irawan 
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