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LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama :  Eunike Eliana Harnadi 

NRP :   0510098 

Fakultas  :  Kedokteran 

Dengan ini, saya menyatakan bahwa: 

1). 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 : AKTIVITAS EKSTRAK AIR DAN 
ETANOL HERBA MENIRAN (Phyllanthus niruri L.) TERHADAP REAKSI   
INFLAMASI PADA MENCIT GALUR Swiss Webster DENGAN DERMATITIS 
ALERGIKA. 
 
2). Universitas Kristen Maranatha Bandung berhak meyimpan, mengalih media/format-
kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan 
menampilkan dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta 
ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.  
 
3). 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 :Januari 2009 
Yang menyatakan 
 
 
 
(Eunike Eliana Harnadi) 
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KATA PENGANTAR 

 

     Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat-Nya penulis dapat 

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

     Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai 

pihak yang telah membantu pembuatan karya tulis ilmiah ini, antara lain: 

1. Pihak penyelenggara karya tulis ilmiah yang telah memberikan waktu dan  

      tempat sehingga penyajian karya tulis ilmiah dapat berjalan dengan lancar. 

2. Diana Krisanti Jasaputra, dr., M.Kes. selaku pembimbing utama yang telah 

bersedia menyediakan waktu, tenaga, dan ilmu untuk membimbing 

penulis. 

3. Ellya Rosa Delima, dr., M.Kes. selaku pembimbing pendamping yang 

telah bersedia menyediakan waktu, tenaga, dan ilmu untuk membimbing 

penulis. 

4. Sugiarto Puradisastra, dr.,M.Kes dan Dr. Susy Tjahjani, dr., M.Kes. selaku 

penguji yang telah menyediakan waktu dan memberikan saran kepada 

penulis. 

5. Pak Kristiono, Pak Nana, Pak Deni, Pak Dadang yang telah membantu 

penulis selama pelaksanaan penelitian. 

6. Fericco yang telah membantu dan memberi doa dan motivasi kepada 

penulis. 

7. Mary, Rhenata, Fenny, Lina, dan Liana, yang telah memberi bantuan 

dalam mengerjakan penelitian dan dukungan kepada penulis. 

8. Ella, Wilma, Alexia, Sherlly, Kristin, Sarah, Fanny, Ieke, Sheilla, dan 

Evan yang telah memberi motivasi kepada penulis. 

9. Ratika dan Ronald yang telah membantu dan memberikan saran kepada 

penulis. 

10. Sugih Harnadi dan Ivone Elia selaku orang tua yang sangat penuh kasih 

sayang, doa, dan perhatian serta dorongan sehingga karya tulis ini dapat 

diselesaikan. 
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11. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya 

tulis dan tidak bisa disebutkan satu persatu. 

     Penulis merasa masih banyak kekurangan dalam karya tulis ilmiah ini. Oleh 

karena itu penulis menghargai saran dan kritik yang membangun. Semoga karya 

tulis ini dapat bermanfaat bagi yang membaca. 

 

Bandung, Januari 2009 

 

 

Penulis 
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