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KATA PENGANTAR 

 

 Segala pujian, hormat dan ucapan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, 

Tuhan dan Juruslamatku yang Hidup. Hanya karena kasihNya yang begitu besar 

saya dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Sebab demikian Firman Tuhan: 

 

“ Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan 

kepadaku.” 

         - Filipi 4:13 - 

 

 Adapun pembuatannya telah melibatkan banyak pihak sehingga dapat 

membuahkan Karya Tulis Ilmiah yang saya harapkan dapat bermanfaat bagi kita 

semua. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada: 

1. Ketua dan Tim KTI yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk 

menyelesaikan tugas akhir saya berupa Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. Sugiarto Puradisastra, dr., M. Kes dan Meilinah Hidayat, dr, M. Kes atas 

bimbingan, masukan-masukan yang sangat berarti dalam penyusunan 

Karya Tulis Ilmiah ini serta dukungan untuk terus menggali ilmu 

pengetahuan yang tidak ada batasnya. 

3. Budi Widyarto Lana, dr., dan Ibu Rosnaeni, Dra., Apt, selaku penguji yang 

telah memberikan banyak masukan kepada penulis. 

4. Pak Nana dan Pak Chris yang telah memberi banyak bantuan selama saya 

melakukan penelitian. 

5. Kak Windy, Yovita, Yuvens, Kusz, Silvy yang telah banyak membantu 

untuk kelancaran saya selama melakukan penelitian. 

6. Teman-teman terbaikku, Friska, Emilia, Rina, Gittha, untuk semangat dan 

dorongan sehingga saya dapat menyelesaikan KTI ini. 

7. Erick Prawira atas saran serta dukungannya.  

8. Kak Rio Julian yang selalu memberikan doa, semangat, nasehat serta 

dorongan sehingga saya dapat menyelesaikan KTI ini. 



9. Papa Giok dan Mama Elisabeth yang telah melahirkan saya sebagai 

seorang yang hebat, yang berharga dan takut akan Tuhan, untuk segala doa 

yang tak putus-putusnya bagi keberhasilan saya. 

10. Adik-adikku The, Veronica Yoshinta dan The, Monica Selvinia, atas 

segala bantuan, dukungan, perhatian serta keceriaan hidup saya di dunia 

ini. 

11.  Semua pihak dan semua teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan 

satu-persatu, terima kasih atas dukungan selama ini. 

Karya Tulis ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan program S-1 Fakultas 

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Kritik dan saran yang mebangun 

sangat saya harapkan demi kemajuan ilmu pengetahuan di kemudian hari. 

Atas dukungan, perhatian dan doa saya ucapkan terima kasih. Tuhan 

Yesus memberkati. 

 

 

                  Bandung, Januari 2008 

 

 

 

        The, Fransiska Eltania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

Sebagai mahasiswa Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang bertanda 

tangan di bawah ini, saya: 

Nama : The, Fransiska Eltania 

NRP  : 0410092 

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 : EFEK INFUSA 

RIMPANG JAHE [(Zingiber officinalis)Rosc.] SEBAGAI PENGHALAU 

NYAMUK CULEX BETINA. 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 

Yang menyatakan 

 

 

 

 

         (The, Fransiska Eltania) 

 

 

 


