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KATA PENGANTAR 

     Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat serta rahmat Nya 

sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan den ganbaik. Karya Tulis Ilmiah 

ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di 

Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, Bandung. 

     Dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah ini, penulis mendapatkan bantuan yang 

sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis 

ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Dr. Sugiarto Puradisastra, dr., M.Kes, selaku pembimbing utama, yang 

telah memberikan kesempatan dan kesediaannya untuk membimbing, 

memperluas wawasan, terutama di bidang tanaman obat herbal dan 

penelitian. Penulis sangat berterimakasih atas kesabaran, waktu, dan 

motivasi yang selalu diberikan kepada penulis selama penyusunan Karya 

Tulis Ilmiah ini. 

2. Harijadi Pramono, dr., M.kes, selaku pembimbing kedua, yang telah 

bersedia membimbing, memberi nasihat dan dukungan. Penulis sangat 

berterimakasih atas kesabaran, waktu, dan motivasi yang selalu diberikan 

kepada penulis selama penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

3. Untuk Orang tua dan Kaka tercinta, Wiwi Trisnawarsih (Ibu) dan Alm. 

Memed Sumenda (Ayah) dan Agung Gumelar (Kakak) yang tak hentinya 

memberikan dukungan, motivasi, materil, dan nasihat  kepada penulis 

sehingga penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dapat di selesaikan. 

4. Teman seperjuangan dalam penelitian, yaitu Cecilia Evan dan Raymon 

Oswari, yang tidak pernah lelah mengingatkan, memberi semangat, 

dukungan, motivasi, dan bantuan yang sangat luar biasa selama 

penyusunan Karya Tulis Ilmiah. 

5. Sahabat penulis yaitu Velicia Irene, Devina Listyana dan Maesa 

Ranggawati yang sudah bersedia meluangkan waktu dan memberi 

dukungan dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

6. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu per satu. 



     Akhir kata, penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan informasi 

yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu kedokteran, khususnya dalam pengobatan 

herbal. 
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