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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 

dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini 

dengan baik. Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis banyak 

mendapatkan kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan dan bimbingan dari 

berbagai pihak, sehingga penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dapat selesai pada 

waktunya. 

 Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

seluruh pihak yang telah turut serta membantu tersusunnya Karya Tulis Ilmiah ini, 

baik berupa dukungan moril maupun materiil. Maka kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Meilinah Hidayat, dr., M.Kes, selaku dosen pembimbing yang dengan 

penuh perhatian telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 

dalam memberikan dukungan, kritik, dan saran kepada penulis selama 

penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

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

penuh perhatian telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 

dalam memberikan dukungan, kritik, dan saran kepada penulis selama 

penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

3. dr. Ellya R.D. dan dr. Susy Tahjani, M.Kes selaku dosen penguji yang 

telah bersedia meluangkan waktu dalam menguji dan memberikan saran 

yang  positif pada Karya Tulis Ilmiah ini. 

4. Pak Nana Tjahjana, Pak Kristono, Pak Deni dan segenap staf karyawan 

atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. 

5. Kedua orang tua penulis, Darmawan Saputra dan Liliana Saputra, kakak 

tercinta Lenny Yan Saputra, S.E dan Yenny Yan Saputra, dr., yang selalu 

mendoakan, mendukung baik moril maupun materiil serta memberikan 

kasih sayang yang tidak ternilai kepada penulis. 

6. Sahabat-sahabat penulis yang banyak memberikan semangat dan 

dukungan kepada penulis, Adi Suryadinata, Erick Prawira, Analia Sanjaya, 



 

Sylvia Irawati, Stephanie Logamarta, Vina Christina, Hadi Sumitro, 

Verina Logito, Reyshani, Agnes Wijaya, Arie Gunarso, Anita Purnama 

dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

7. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu. 

Penulis memilih tema ini, karena penulis ingin mengetahui salah satu efek 

dari cacing tanah ini yang dikatakan dapat berguna sebagai antipiretik. Penulis 

mengharapkan dengan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis dapat memberikan 

informasi yang berguna terutama bagi mahasiswa Kedokteran di Universitas 

Kedokteran Maranatha dan cacing tanah dapat digunakan sebagai salah satu obat 

tradisional. 

 Akhir kata, penulis mendedikasikan Karya Tulis Ilmiah ini untuk 

pengembangan obat tradisional di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha. 

 

 

Bandung, Juni 2007 

 

 

Daniel Saputra 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN 

 

 

 

Yang Bertanda tangan di bawah ini : 

 

 Nama   :  Daniel Saputra 

 NRP  : 0410155 

 

Menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah hasil karya sendiri, 

bukan duplikasi dari hasil karya orang lain. 

 Apabila di kemudian hari diketahui tidak benar, maka saya bersedia 

menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku. 

Demikian pernyataan saya. 

 

 

 

 

Bandung, Juni 2007 

 

 

.................................. 

                                                                                                     Daniel Saputra 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

Sebagai mahasiswa Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang bertanda 

tangan di bawah ini, saya: 

 

Nama :     Daniel Saputra 

NRP :     0410155 

 

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 Antipiretik 

Infusa Cacing Tanah (Lumbrofebrin Lumbricus terrestris) Terhadap Mencit 

Jantan Galur Swiss Webster Yang Diinduksi Vaksin Campak. 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 : 24 Agustus 2007 

        Yang menyatakan    

 

(Daniel Saputra) 



 

PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN 

 

 

 

Yang Bertanda tangan di bawah ini : 

 

 Nama   :  Daniel Saputra 

 NRP  : 0410155 

 

Menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah hasil karya sendiri, 

bukan duplikasi dari hasil karya orang lain. 

 Apabila di kemudian hari diketahui tidak benar, maka saya bersedia 

menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku. 

Demikian pernyataan saya. 

 

 

 

 

Bandung, Juni 2007 

 

 

.................................. 

                                                                                                     Daniel Saputra 

 

 

 

 

 

 

 

 


