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KATA PENGANTAR 

     Puji syukur saya panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan 

rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan 

judul : Efek Larvisida Infusa Daun Jeruk Nipis Terhadap Larva Aedes sp 

     Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

program sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha Bandung. Dalam melakukan penelitian dan penyusunan karya tulis 

ilmiah ini, penulis banyak memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Prof.Dr.Susy Tjahjani, dr.M.Kes., selaku dosen pembimbing utama yang telah 

bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam memberi bimbingan, 

nasihat dan saran dengan sabar selama penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

2. Johan Lucianus, dr. M.Si., selaku dosen pembimbing kedua yang telah bersedia 

meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam memberi bimbingan, nasihat dan 

saran dengan sabar selama penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

3. Kedua orangtua saya Bapak Kusno dan Ibu Srodjawati yang selalu 

memberikan doa, serta motivasi dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

4. Pak Samuel selaku petugas di Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha Bandung yang telah memberi banyak bantuan 

dalam proses pelaksanaan penelitian. 

5. Semua pihak dan teman-teman Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha yang telah membantu dan banyak memberi dukungan dan 

semangat, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 

Semoga Tuhan membalas setiap kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. 

Penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membutuhkan, baik para peneliti, pembaca, pihak fakultas, penulis sendiri, dan 

tentunya juga bermanfaat bagi perkembangan ilmu kedokteran.  



Penulis menerima saran dan kritik dari pembaca agar kelak dapat dilakukan 

penelitian yang lebih baik. 
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