
EFEK ANTELMINTIK NANAS
(Ananas comosus Merr.)

TERHADAP Ascaris suum INVITRO

"Skripsi Ini Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan

Gelar Sarjana Kedokteran (S. Ked)"

DONNY DANITAR SANTO SO

9910097

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG

2002

http://www.maranatha.edu


KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan

karuniaNya sehingga shipsi ini dapat selesai pada waktunya. Shipsi ini adalah

salah satu syarat yang harus ditempuh untuk memperoleh geIar Sarjana

Kedokteran (S. Ked) dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

Penelitian pada skripsi ini adalah nanas sebagai antelmintik terhadap

Ascaris. Percobaan dilakukan secara in vitro. Dari penelitian ini diharapkan nanas

dapat lebih dimanfaatkan masyarakat sebagai obat alternatif untuk mengatasi

askariasis.

Skripsi ini terbentuk juga berkat bantuan dari berbagai pihak, maka pada

kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Sugiarto Puradisastra, dr., selaku Dosen Pembimbing Pertama yang

telah memberikan bimbingan, dukungan, serta pengarahan dari awal

hingga terselesaikannya skripsi ini.

2. Dr. lwan Budiman, dr.,MS,AlL seIaku Dosen Pembimbing Kedua

yang telah memberikan bimbingan,dukungan, serta pengarahan dari

awal hingga terselesaikannya skripsi ini.

3. Pinandojo~ dr.,Drs.,AIF, yang telah Inelnbantu Inelnbill1bing selalna

penyusunan skripsi ini.

4. Rekan-rekan mahasiswa yang bersama-sama melakukan percobaan,

Whili Permana, Handy, Irene Gunawan, dan Kristianto.

5. Ternan-ternan sesama bimbingan yang menjadi motivasi dan inspirasi

penyusunan skripsi ini

6. Ira Suryana yang memberikan dukungan semangat dan perhatiannya.

7. Iyi, Cha-cha, Deblo, Andri, Edrick untuk seluruh bantuannya.

8. Papa, Mama, yang telah memberikan motivasi serta bantuan moril dan

materi!
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Akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang telah membantu penyusunan skrlpsllnl, semoga Tuhan memberkatl.

Bandung,~ei 2002

Donny Damlar
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