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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Allah s w t  atas berkat dan rahmatNya sehingga 

terselesaikannya skripsi ini. 

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan 

memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) pada Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

Dalam pelaksanaan penelitian dan sampai terselesainya penyusunan skripsi 

ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini 

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besamya kepada: 
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Lusiana Darsono, dr., M.Kes., selaku dosen pembimbing I yang telah 

banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi arahan 

serta petunjuk sampai terselesainya penulisan skripsi ini. 

Dra. Rosnaeni Apt, selaku dosen pembimbing II yang juga banyak 

memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk yang berguna sampai 

terselesainya penulisan skripsi ini. 

Dr. As’ari Nawawi dan Ir. Aam Kamal yang telah memberikan bantuannya 

dalam pelaksanaan penelitian. 

Pinandjojo Djojosoewarno, dr., Drs., AIF dan Hanna R, dr., M.Kes. yang 

telah bersedia menguji dan memberikan masukannya. 

Sahabat-sahabat setia, Sri, Yeyen, Eka, Anis, Endang, Linda, Kiki, Neng, 

Rio, Atun, Eli, Mila, Ipeh, Dinny, Nana, Charles yang telah memberikan 

bantuan, dukungan moril, kritik dan saran, juga buat Tain yang telah 

memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Bapak Nana dan Kris, selaku staf Laboratorium Farmakologi Universitas 

Kristen Maranatha, atas bantuan dan kerjasamanya. 

Yang tercinta kedua orang tua dan kedua saudara saya Harry dan Budi, 

yang telah banyak memberikan dukung baik secara moril maupun material 

sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. 
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Terima kasih juga kepada teman-teman yang lain yang tidak dapat saya 

sebutkan satu persatu. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

terutama bagi penulis sendiri maupun untuk para pembaca sekalian. 

Bandung, Juli 2003 

Elza Sundari 
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