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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

rahmat dan tuntunan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan

baik.

Skripsi yang membahas tentang "Aktivitas Temulawak (Curcuma

xanthorrhiza ROXB.) sebagai antibakteri terhadap beberapa bakteri In Vitro" ini

dibuat dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana

kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

Banyak pihak telah memberikan sumbangan pemikiran dalam

pada kesempatan ini saya inginmenyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu

menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Fanny Rahardja,dr.,MSi sebagai pembimbing dalam pembuatan skripsi ini,

yang telah meluangkan waktu dan kesabarannya untuk memberikan

bimbingan, petunjuk dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini sampai

selesai.

2. Ibu Yuli, Pak Riska dan Pak Koma yang telah dengan sabar memberi

petunjuk, dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

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

saran, Irene, Nanik, Niniek, Yani dan Lanny.

4. Franky yang telah memberikan semangat, cinta, doa dan dukungan yang

sangat berharga

5. Papa dan Mama yang telah memberikan dukungan baik material, doa, dan

semangat kepada kami.

6. Berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami

ucapkan terima kasih atas semua dukungan, saran-saran maupun kritiknya

dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempuma

namun penulis berharap agar skripsi ini memberi banyak manfaat bagi para

pembaca, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa di lingkungan Fakultas

Vi

http://www.maranatha.edu


Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Saran dan Kritik yang

membangun sangat penulis harapkan.

Bandung, Juni 2003
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