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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha

Pengasih dan Maha Penyayang yang telah nlemberikan berkat dan karunia-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi denganjudul "Aktivitas Antibakteri Bawang Putih (Allium sativum

Linn.) Terhadap Beberapa Bakteri In vitro" ini dibuat sebagai salah satu syarat

untuk mendapatkan gelar SaIjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran -

Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Yang terhormat Widura,dr.,M.S sebagai pembirnbing I dan Fanny

Rahardja,dr.,MSc sebagai pembirnbing II yang telah meluangkan waktu

dan dengan kesabarannya membirnbing penulis selama pembuatan skripsi

ini sampai selesai.

2. Teman-temanku yang telah banyak membantu dan memberikan saran-

saran, Meri, Yeyen, Sri, Fahmi dan Tronic.

3. Letda Malik AI Fattaah,SE yang telah memberikan semangat, cinta, doa

dan dukungan yang sangat berharga.

4. Kakakku terutama Chi atas idenya serta Yani dan Hem atas dukungannya.

5. lbunda dan Ayahanda tersayang yang telah memberikan dukungan moril

dan semangat serta doa yang tiada henti-hentinya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna

namun penulis berharap agar skripsi ini banyak memberi banyak manfaat bagi

para pembaca, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa di lingkungan Fakultas

Kedokteran - Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Saran dan kritik yang

membangun sangat penulis harapkan.

Bandung,Juni2002

Erna Parmawati
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