
 

PENGARUH LIDAH BUAYA (ALOE VERA) 

TERHADAP PENUAAN KULIT 
(STUDI PUSTAKA) 

 

 

KARYA TULIS ILMIAH 
 

Karya Tulis ini Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran 

 

 

MIA RISMA YOSMIAWATI 

0010051 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 

BANDUNG 

2006 
 

 

 



PRAKATA 

 

     Puji syukur kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga Karya 

Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan. Adapun tujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah 

ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran 

(S.Ked) di Universitas Kristen Maranatha. 

     Dalam penyelesaian karya tulis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta 

doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan 

rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Tim KTI yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk membuat 

karya tulis ini. 

2. Savitri R. Wardhani, dr., SpKK dan Slamet Santosa, dr., MKes. selaku  

dosen pembimbing yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan 

bimbingan, pengarahan, masukan dan dukungan kepada penulis dari awal 

sampai akhir pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. 

3. Dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukannya kepada 

penulis. 

4. Papa dan Mama, teh Riska & mas Adhi, teh Kiki & mas Ari, dan Alif atas 

semua dukungan moril ,materil serta doa , semangat dan kasih sayangnya 

kepada penulis. 

5. Ulli & Bapak Adri atas terjemahan dan dukungannya, Dini, Nuri, Metty 

atas semangat , dukungan dan bantuannya, Patra atas scan gambarnya jadi 

bagus banget. 

6. Teman-teman seperjuangan Dian Jo, Dexsa, Talitha, Bilma, Indra, Adam, 

Molfi. Juga buat Rini ,Juju, Marceu dan Mpiet atas masukan-masukannya,  

Terimakasih banyak ya. 

7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya tulis ini yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Tuhan membalas semua 

kebaikan  kalian semua. Amin. 

     Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta 

kemampuan yang dimiliki, sehingga karya tulis ini masih jauh dari sempurna. 
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Semoga karya tulis ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan, serta 

bermanfaat bagi pada para pembaca di kemudian hari. 

 

 

       Bandung, Januari 2006 

 

 

 

       Mia Risma Yosmiawati 
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