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PRAKATA

Puji SYlikurpenulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha

Penyayang yang telah melimpahkan rahmat. kasih dan karuniaNya sehingga

penulis dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul:

Pengaruh Infusa Batang Brotowali (Tinospora crspa (L) Miers) Terhadap

Kadar Glukosa Darah Pad a Mencit

Karya tulis ini mempakan salah satu syarat untuk meraih gelar saIJana

kedokteran.

Fcnuli~ me:l~'adari cahwa kaiya tulis ini masih jauh dari sempurna sehingga

penuiis menantikan masukan dan saran dari para pembaca sekalian,

Penulis mengucapkan banyak t~rima kasih pada semua pihak yang telah

memba!llll .:ialampt''lyelesaian karya tulis ini :

I. Lusiana Darsono, dL MKes, selaku pembimbing I yang telah bersedia

meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam

menyclesaikan karya tulis ini,

2. Penny Setyawati. dr.. Sp,PK. MKes, selaku pembimbing II yang telah

bersedia membimbing dan membagi pengetahuannya dengan penuli~

sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.

3. Tim KTI yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk membuat

karya tulis ilmiah ini.

4 Seluruh staf bagian farmakologi, atas semua bantuan yang diberikan pada

penulis

5 Orang tua penulis, Benny Sribudaya Gunawan dan Klara Mihardjo atas

semua dukungan yang telah diberikan, baik moril maupun materiil sampai

saat ini.

6. K.akak-kakak penulis. Pieter, Fransisca. dan Sebastian atas semua bantuan

dan duk~lI1gannya.
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7. Pak NaI~a dan pak Kris dan lahoratorium fannakologi FK-UKM atas

semua bantuan dan kcrjasal11anya sclal11apcnulis I11clakukanpercobaan.

8. Susantina. atas sCl11uadukungan. doa dan pengCI1iannya selama ini.

9. Teresa Lucretia. atas scmua kesabaran dan dukungan yang telah diberikan

pad a penulis selama ini.

10. Martha Landauw. atas semua pengertian dan bantuannya pada penulis

sc\al11a ini.

11. Ade Kumia, Rani Manalu atas bantuan dan kesabaran menjadi teman yang

baik selama ini.

12. Mildha dan Alcx. ~cman sepeIjuangan penulis. atas semua keIjasama dan

bantuannya.

13. R. Dachlan iV:uchils, Drs., rVIT, yang telah membantu penu/is dalam

pengolahan data dan konsultasi statistik pada saat penulisan Karya Tulis

I1l11iah ini.

14. Semua tcman yang tak dap::t penujis sebutkan s"tll-persatu.

Semoga Tuhan membalas semlla kebaikan yang telah diberikan pada
,-penu.ls.

Bandung, Januari 2005

Karina Tirta
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