
EFEK ANTIDIARE JAMU EKSTRAK DAUN SALAM 
TERHADAP MENCIT (MUS MUSCULUS) 

SWISS WEBSTER JANTAN 
 
 

KARYA TULIS ILMIAH 

 

 

Karya Tulis ini Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat 
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran 

 
 
 

TIARA S. MANGIWA 

0810081 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 

BANDUNG 
2011 



KATA PENGANTAR 

 

     Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk setiap kekuatan, berkat, 

hikmat, serta kasih karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 

Karya Tulis Ilmiah ini dengan baik. Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

     Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-

besarnya kepada pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada 

penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini, khususnya kepada: 

1. Winsa Husin, dr., M.Sc., M. Kes. dan Dra. Rosnaeni Apt. selaku 

pembimbing utama dan pembimbing pendamping. Terima kasih atas 

kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk bisa menjadi anak 

bimbingan dalam melakukan penelitian ini. Terimakasih untuk segala 

perhatian, kesabaran, motivasi, dukungan, semangat dan ilmu yang telah 

dicurahkan kepada penulis. Terimakasih sebesar-besarnya terutama untuk 

waktu yang telah diluangkan untuk membimbing penulis dalam menyusun 

Karya Tulis Ilmiah ini. Tanpa bimbingan yang diberikan kepada penulis, 

penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak mungkin bisa selesai dengan baik. 

2. Dr. Sugiarto Purwadisastra, dr., M.Kes., dan Stella Tinia, dr., M.Kes., 

selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, 

menilai dan turut memberi saran dan masukan pada Karya Tulis Ilmiah ini. 

3. Sylvia Soeng dr., M.Kes., selaku koordinator yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk memimpin jalannya sidang Karya Tulis Ilmiah ini 

dan turut memberi saran dan masukan pada Karya Tulis Ilmiah ini. 

4. Christian Kurniawan, yang telah menyumbangkan ilmu dan tenaga untuk 

membantu pelaksanaan penelitian ini. Tanpa jasanya, penelitian ini tidak 

akan bisa berjalan dengan baik. 

5. Anthony Wibowo, Natalia dan Niko Vebrianto, yang memberi bantuan pada 

saat pelaksanaan penelitian ini. 
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6. Fany Gunawan, Jessica Santoso, Muhammad Ahmad Syammakh, Rijjalul 

Fiqhri dan Hendry Cleodora Romeo yang telah memberi bantuan dan saran 

dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. 

7. Sahabat-sahabat penulis yang juga merupakan teman seperjuangan, Debryna 

Dewi, Nessya Noer Kemalasari, Wulandari Siti Noorrahmi, Surveni Eka 

Sulistianingsih Suwanto, untuk segala dukungan dan bantuan yang 

diberikan, serta setia mendengarkan keluh kesah dan sukacita yang penulis 

rasakan selama penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

8. Fany Elisabeth, Vania Benita, Nancy dan Nadya, selaku sahabat-sahabat 

penulis. Terima kasih untuk doa yang diberikan dan semangat serta kasih 

sayang untuk penulis. 

9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun 

bantuan, saran, dan kritiknya telah banyak membantu penulis dalam 

penyusunan karya tulis ini. Berkat yang berlimpah, kebajikan, kemurahan, 

sukacita serta damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai semua 

pihak yang telah membantu dan memberkati penulis dalam karya tulis ini. 

10. Kedua orang tua penulis, Surianti Tambing dan Apriaka Mangiwa, terima 

kasih untuk kasih sayang, dukungan dalam segala aspek baik moril maupun 

materil, serta Andrew Palebangan selaku keponakan yang turut membantu 

dalam menyediakan fasilitas dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. 

 

     Akhir kata, penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan baik untuk pembaca, peneliti, penulis sendiri, 

pihak fakultas, dan khususnya bagi perkembangan ilmu kedokteran. 

 

Bandung, Desember 2011 

 

 

 Penulis 

 


