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PRAKATA 

 

     Puji syukur penulis naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kasih dan 

anugrahNya yang tidak pernah berakhir sehingga penulis akhirnya dapat 

menyelesaikan pembuatan karya tulis ini. Karya tulis ini merupakan salah satu syarat 

kelulusan program studi S1 Sarjana Kedokteran (S.Ked) Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha. 

     Dalam penelitian dan pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini penulis banyak 

mendapatkan dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya  

kepada : 

1. Hanna Ratnawati, dr., M.Kes selaku dosen pembimbing pertama yang telah 

banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu, 

membimbing, memberikan nasihat, dan dukungan moril kepada penulis dari 

awal hingga akhir pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. Lusiana Darsono, dr., M.Kes selaku dosen pembimbing kedua yang telah 

banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu, 

membimbing, memberikan nasihat, dan dukungan moril kepada penulis dari 

awal hingga akhir pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. 

3. Sijani P, dr dan Endang E, dra., Apt, MS, AFK. selaku dosen penguji pertama 

dan kedua yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan masukan, 

kritik dan saran dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. 

4. Pak Nana dan Pak Kris yang telah banyak membantu dan memberikan 

masukan yang berharga dalam .penelitian. 

5. Ayah, ibu dan adik tercinta atas semua dukungan moral, spiritual, dan materi ; 

serta semua cinta dan kasih sayang yang telah diberikan yang  tidak mungkin 

dapat dibalas dan diganti oleh penulis. 

6. Alexander K Soesanto yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam 

pembuatan karya tulis 



7. Verina Logito, Elizabeth Tanuwijaya dan Arum selaku teman sekerja dalam 

penelitian yang telah memberikan dukungan moril, masukan, dan peminjaman 

referensi. 

8. Semua teman angkatan 2004 dan setiap pihak-pihak yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis. 

     Penulis sadar bahwa  Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari sempuna. Oleh sebab 

itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari setiap pembaca 

sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya. 

 

Bandung, Januari 2008 

 

 

                                                                                                    Stephanie Logamarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

Sebagai mahasiswa Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang bertanda tangan di 

bawah ini, saya: 

Nama : Stephanie Logamarta  

NRP  : 0410103 

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 Infusa Kayu 

Manis (Cinnamomum burmani) Terhadap Kadar Glukosa Darah Mencit Galur 

Swiss Webster yang Diinduksi Aloksan. 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 

 

 

 

 

(Stephanie Logamarta) 

 

 


