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karuniaNya hingga terselesaikannya skripsi ini. Skripsi ini adalah merupakan

salah satu syarat yang harus ditempuh untuk mendapatkan gelar SaIjana

Kedokteran (S.Ked) pada FakuItas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

Skripsi dengan judul "Efek Antelmintik Rimpang Temu Hitam (Curcuma

aeruginosa Roxb.) Terhadap Ascaris suum In Vitro" disusun karena diharapkan

berguna bagi perkembangan Ilmu Kedokteran di bidang Farmakologi dalam

mencari alternatif pengobatan antiascaris yang lebih aman dan ekonomis.
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dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini

kami berkenan untuk menyarnpaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

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

meluangkan waktu dan dengan kesabarannya memberi pengarahan,

dukungan serta bimbingan selama pembuatan skripsi ini hingga

terlaksananya sidang.

2. Dr. Iwan Budiman, dr.,MS,AIF, selaku Koordinator Pelaksana Skripsi dan

Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu dan dengan
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pembuatan skripsi ini hingga terlaksananya sidang.

3. Pinandojo Djojosoewarno, dr.,Drs.,AIF, yang telah meluangkan waktu dan

dengan kesabarannya mernbantu dalarn rnernbimbing selama pembuatan

skripsi ini.

4. Rekan-rekan mahasiswa, Handy, Dony Damiar, Irene Gunawan dan

Kristianto yang telah memberikan bantuannya hingga terselesaikannya

skripsi ini.

5. Keluarga tercinta, papah Leng Yauw, marnah Cin Lan, ooh Robby, cie

Yessy, cie Ika, ii Mey Ing dan mak Gho atas doa, motivasi dan bantuannya

selama ini.
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Akhir kata kami mendoakan semoga Tuhan Yesus Kristus membalas

segala kebaikan dan dukungan semua pihak yang telah banyak membantu dalam

pembuatan skripsi ini.
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