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KATA PENGANTAR 

 

     Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan  

rahmat-Nya dalam  pengerjaan karya tulis ilmiah yang berjudul “Daya Repelen 

Minyak Atsiri Sereh Wangi (Cymbopogon nardus) Oil, Minyak Kedelai (Glycine 

max), dan Kombinasi Keduanya terhadap Nyamuk Aedes sp.”  ini , sehingga 

segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat selesai 

dengan baik. Karya tulis ilmiah ini dibuat sebagai salah satu persyaratan akademik 

untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

     Dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini tak jarang dijumpai adanya halangan 

maupun kesulitan, namun dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, 

akhirnya karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Prof. Dr. Susy Tjahjani, dr., M.kes selaku pembimbing karya tulis ilmiah ini 

yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, perhatian, dukungan serta 

bantuan moral dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

2. Sijani Prahastuti, dr. M.Kes. selaku pemimbing karya tulis ilmiah ini atas 

perhatian, tenaga, waktu, pikiran, serta dukungan dan bantuan moral dalam 

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

3. Staf Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha, Pak Samuel atas segenap bantuan yang telah diberikan selama 

penulis melakukan penelitian.  

4. Teman-teman : Everlyn Shirly P., Kanina Acyntya, Falensia Mose, Vania 

Florencia, Steffinna H.H. Katuuk, Theresia Vania, Agatha Geraldyne, Sabrina 

Ruth U., Katerina Puteri,  Astri Fitran, Steffanny H.H Katuuk, dan teman-

teman lain yang tidak dapat disebutkan semuanya satu-persatu atas semua 

dukungan, bantuan, semangat dan perhatian sehingga penulis dapat 

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

5. Kedua orang tua tercinta, Nendrianto dan T. Mulyati, untuk segenap doa, 

dukungan, bimbingan, cinta, perhatian, semangat, serta bantuan sehingga 
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penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

6. Adik tercinta, David Vandritanius, atas doa, dukungan dan perhatian sehingga 

penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

7. Alm. Freddy Tumewu A., dr., selaku dosen wali yang senantiasa memberi 

dukungan dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis 

ilmiah ini. 

8. Kepada berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah 

membantu penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

Akhir kata, semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua yang 

membacanya dan berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. 

 

Bandung, November 2015 
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