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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum wr.wb 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke  hadapan Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa), 

berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga karya tulis dengan judul: “Efek Infusa Buah 

Mengkudu (Morinda citrifolia L) Sebagai Antelmintik pada Ascaris suum IN VITRO” 

dapat disusun untuk memenuhi salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Kedokteran. 

      Selama proses penyeleseian karya tulis ini, penulis telah banyak mendapat bantuan 

dan bimbingan dari berbagai pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak 

langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang 

setulus-tulusnya kepada: 

1. Endang Evacuasiany, Dra, Apt, M.S, AFK. Atas kesediaannya menjadi 

pembimbing utama, yang telah meluangkan waktu, tenaga, maupun pikiran untuk 

memberikan bimbingan, tuntunan, dan dorongan kepada penulis dalam 

menyelesaikan karya tulis ini. 

2. Meilinah Hidayat dr., M.Kes, atas kesediaannya menjadi pembimbing 

pendamping, yang telah meluangkan waktu, tenaga, maupun pikiran untuk 

memberikan bimbingan, tuntunan, dan dorongan kepada penulis dalam 

menyelesaikan karya tulis ini. 

3. Lukas Tanubrata., dr., Sp. S (K), sebagai dekan fakultas kedokteran Universitas 

Kristen Maranatha. 

4. Dia Mayangsari yang telah memberikan dorongan yang sangat besar dan 

memberikan semangat yang sangat saya butuhkan dalam menyelesaikan karya 

tulis ilmiah ini. 

5. Arum, Tigor, Analia, Daniel, Dinda, dan teman-teman yang lain yang ikut serta 

maupun dengan dorongan semangat dan meluangkan waktunya untuk membantu 

penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

6. Kedua Orang tua  Tintin Prihatin AS dan Rinaldi yang dengan tulus memberikan 

dorongan, doa restu, serta dukungan moril dan materil untuk menyelesaikan studi. 



7. Karyawan Maranatha Cahyana, Kris, Koma dan Samuel yang telah bersedia 

meluangkan waktunya untuk membantu dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah 

ini. 

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu 

dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

      Akhir kata, penulis menyadari apa yang diperbuat tidak luput dari kekurangan, 

sehingga untuk mengatasi kekurangan itu penulis menerima kritik dan saran yang 

membangun serta selalu memohon petunjuk kehadapan Allah SWT ( Tuhan Yang Maha 

Esa) semoga apa yang diperbuat dapat berjalan dan berhasil dengan baik.    

 

Bandung,15 Januari 2008  
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LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

Sebagai mahasiswa Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang bertanda tangan di 

bawah ini, saya: 

 

Nama : Indra Jaya Purnama 

NRP  : 9510108 

 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 

Universitas Kristen Maranatha Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (Non-exclusive Royalty-

Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Efek infusa buah mengkudu 

(Morinda citrifolia L) sebagai  antelmintik terhadap Ascaris suum in vitro. Dengan 

Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Universitas Kristen Maranatha Bandung berhak 

meyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data 

(database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau 

media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap 

mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.  

 

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas 

Kristen Maranatha Bandung, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran 

Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.  

 

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. 

 

Dibuat di: Bandung 

Pada tanggal :    Februari 2008 

  Yang menyatakan 

 

 

 

 

(Indra Jaya Purnama) 


