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PRAKATA

Puji syukur kepada ALLAH SWT atas berkat, rahmat dan karuniaNya yang

begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

Karya tulis ilmiah dengan judul EFEKTMT AS INFUSA BUAH PARE

TERHADAP KADAR GLUKOSA DARAH PADA MENCIT dibuat sebagai salah

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Karya tulis ilmiah ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak. pihak.

Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung.

2. Ketua dan Tim KTI yang telah memberikan kesempatan dan

bimbingannya.

3. Lusiana Darsono, dr., M.Kes, dan Penny Setiawati, dr., SpPK., M.Kes,

selaku pembimbing karya tulis ini yang telah menyediakan waktunya dan

dengan penuh kesabaran membimbing penulis, membagi pengetahuannya

dan mengara!1kan penulis sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.

4. Pak Nana dan Pak Kris sebagai staf laboratorium Farmakologi yang

membantu penulis dalam menyelesaikan penelitiannya.

5. R. Muchlis Dahlan, Drs., M.T, selaku yang telah membantu penulis

dalam pengolahan data dan konsultasi pada saat penulisan karya tulis

ilmiah ini.

6. Papa, Mama dan ade atas doanya dan dukungannya baik moril maupun

materiil serta kasih sayang yang tak terhingga. Kalian adalah segalanya.

7. Dimas Bramaditya atas kesabarannya yang tidak pemah berhenti

membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

8. Karina Tirta dan Alexander Riyadi sebagai ternan sepeIjuangan.

9. Bi Eni, Mang Dedi dan Dini atas bantuan dan dukungannya.
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10. Rita, Nisaa, Tria, Vita, Robby, Didit, Ageng, Gan-Milo, atas

dukungannya.

11. Rizky, Rini dan Metty, teman sejati yang selalu mendukung penulis dan

memberikan warna dalam kehidupan ini.

12. Serta teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, ucapan

terimakasih tidaklah cukup dibandingkan dengan semangat yang kalian

berikan selama ini.

Tentunya karya tulis ini masihjauh dari sempuma, oleh karena itu kritik dan saran

pembaca senantiasa penulis tunggu.

Semoga karya tulis ini bermanfaat untuk berbagai pihak. Terimakasih.

Bandung, Januari 2005

Mildha F Aninditha
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