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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat tuntunan dan hidayahNya 

penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini sebagai salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha. 
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yang telah membimbing dalam penelitian dan penyusunan karya tulis ini 
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memberikan saran dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ini. 

3. Pak Khie Khiong yang telah banyak membantu dan memberikan saran 

selama penelitian dan penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

4. Elisabet Risubekti dan Dody Prasetya yang telah membantu dalam 

penyusunan sekaligus memberi motivasi dalam penyusunan karya tulis ini. 

5. Kak Bono, Kak Indra, Kak Oscar, Arum, Analia, Kak Yudo, Kak Dicky, 

Kak Vidie, Tantya, Sisi, Puti, Kak Ira, Azizia, Aga, Dila, Prisilia, Bang 

Ade dan Mbak Nyai  yang telah memberikan sumbangan yang berharga 

bagi karya tulis ini dalam berbagai macam bentuk dan rupa. 

6. Pak Nana dan Pak Kris sebagai staf Laboratorium Farmakologi 

Universitas Kristen Maranatha yang telah banyak membantu pelaksanaan 

penelitian. 

7. Pak Deni sebagai staf LP2IKD yang telah banyak membantu dalam 

pelaksanaan dan penyusunan karya tulis ini. 

8. Ayahanda Sumarto Kasim, Ibunda Yunaida, Mas Edi dan Mas Arya atas 

dukungan moral yang besar yang diberikan selama penelitian dan 

penyusunan karya tulis ilmiah ini. 



9. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya karya tulis ini yang tidak 

dapat disebutkan satu demi satu oleh penulis. 

Penulis menyadari banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan karya 

tulis ini oleh karena itu saran dan nasihat yang bersifat membangun akan diterima 

dengan senang hati. 

Besar harapan penulis agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi setiap orang 
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Sebagai mahasiswa Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang bertanda 

tangan di bawah ini, saya: 

Nama : Dia Mayang Sari  

NRP  : 0410054 

 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 

Universitas Kristen Maranatha Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (Non-exclusive 

Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : PENGARUH 

VIRGIN COCONUT OIL (VCO) TERHADAP  PENURUNAN BERAT 

BADAN MENCIT GALUR Swiss Webster. Dengan Hak Bebas Royalti Non-

Ekslusif ini Universitas Kristen Maranatha Bandung berhak meyimpan, mengalih 

media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), 

mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau 

media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama 

tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.  

 

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak 

Universitas Kristen Maranatha Bandung, segala bentuk tuntutan hukum yang 

timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.  

 

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. 

 

Dibuat di: Bandung 

Pada tanggal :  Februari 2008 
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