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KATA PENGANTAR 

 

     Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini yang disusun 

dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar 

Sarjana Kedokteran (S.ked) di Universitas Kristen Maranatha. 

     Karya Tulis ini dapat tersususn dengan bantuan dan dukungan dari berbagai 

pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa 

terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, bantuan, dukungan, dan doa 

dari berbagai pihak, antara lain kepada: 

1. Endang Evacuasiany, Dra., Apt., Msi., AFK., selaku dosen pembimbing 

utama yang telah meluangkan waktu, membimbing, memberikan 

pengarahan, kritik, dan saran serta dukungan moril selama penulis 

menyusun KTI ini. 

2. Lusiana Darsono, dr., M.Kes,. selaku dosen pembimbing pendamping 

yang telah meluangkan waktu, membimbing, memberikan pengarahan, 

kritik, dan saran serta dukungan moril selama penulis menyusun KTI ini. 

3. Sugiarto Puradisastra, dr., M.Kes., dan Hanna Ratnawati, dr., M.Kes., 

selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis. 

4. Seluruh Staf Pengajar Farmakologi Universitas Kristen Maranatha, atas 

segala bantuan dan dukungan dalam penyelesaikan KTI ini. 

5. Pak Nana dan Pak Chris yang telah memberikan banyak bantuan selama 

penulis melakukan penelitian. 

6. Laboratorium Klinik Plasma Diagnostik atas bantuan analisis 

laboratoriumnya. 

7. Tria, selaku teman sekerja penulis dalam melakukan penelitian. 

8. Papa dan Mama serta Mas Pram dan Mbak Yanti yang selalu memberikan 

doa, semangat, dukungan, dan dorongan kepada penulis 

9. Andin yang selalu memberikan doa, semangat serta dorongan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan KTI ini. 
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10. Iksan, Tassa, Roy, Teh Citra dan Faby yang telah banyak membantu untuk 

kelancaran penulis selama melakukan penelitian. 

11. Ahyar, Umi, Dinda, Icha, Wicak, Dini, Jojo, Inri, atas saran serta 

dukungannya. 

12. Teman-teman di Warceh atas semangat yang diberikan pada penulis dalam 

menyelesaikan KTI ini. 

13. Semua pihak dan semua teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu-persatu, terima kasih atas dukungan selama ini. 

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan. 

Amien. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan KTI ini masih terdapat banyak 

kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para 

pembaca. Akhir kata, semoga KTI ini dapat bermanfaat bagi banyak 

pihak. 

     

         Bandung, 8 Agustus 2006 

 

 

 

      Aditya Arifianto 
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