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KATA PENGANTAR 

 

     Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmatNya 

yang begitu besar sehingga Karya Tulis Ilmiah yang berjudul ” Efek Larvasida 

Ekstrak Etanol Daun Teh (Camellia sinensis) terhadap larva Aedes aegypti” dapat 

diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 

    Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk 

mencapai gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran Universitas 

Kristen Maranatha. 

     Karya tulis ini dibuat oleh penulis dengan tujuan agar pembaca dapat 

mengetahui tentang larvasida alami dalam memberantas jentik-jentik nyamuk 

sebagai vektor dari penyakit demam berdarah serta yelow fever 

     Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dari 

berbagai pihak, baik dukungan moril, materil, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

     Penulis berterima kasih kepada : 

1. Sri Nadya J. Saanin., dr., M.Kes selaku pembimbing utama Karya Tulis Ilmiah 

ini atas segala perhatian, kesediaan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, solusi, 

kesabaran, dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah 

ini. 

2. Budi Widyarto Lana, dr., M.H., selaku pembimbing utama Karya Tulis Ilmiah 

ini atas segala perhatian, kesediaan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, solusi, 

kesabaran, dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah 

ini. 

3. Staf Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha, Pak Samuel atas segenap bantuan yang telah diberikan selama saya 

melakukan penelitian ini 

4. Teman-teman yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk 

membantu saya dalam menyelesaikan  penelitian Karya Tulis Ilmiah ini yaitu 

Ariella Krisnanda, Ridwan Ramadhan, Astri Fitran Wilantari, Bima Indra 



 
 

Permana, Devina Gracia, Regitha Marta Pasaribu, Yasmininda, Sherilyn Wenas, 

Priskila dewi Anggraini, Gizella Amanagapa dan teman – teman yang namanya 

tidak dapat saya sebutkan satu per satu. 

5. Kedua orang tua saya tercinta, Roebijanto Lesmana dan Elly Tjindrawati terima 

kasih atas segenap doa, kasih sayang, bimbingan, perhatian, semangat, dukungan 

moral dan material kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan Karya Tulis 

Ilmiah ini. 

6. Kakak saya tercinta, Adhi Lesmanahadi dan Handi Hermawan atas doa, 

dukungan dan perhatian sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah 

ini. 

7. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu 

     Kiranya tuhan memberi rahmat seluruh pihak yang telah mendukung penulis 

dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Akhir kata, semoga Karya Tulis 

Ilmiah ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membaca serta 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 
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