
PENGARUH MADU ALAMI SEBAGAI 

ANTIOKSIDAN TERHADAP KESEHATAN 

KULIT 
 

 

 

KARYA TULIS ILMIAH 
 

Karya Tulis Ini Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran 

 

 

ANANDA ULLI WULANDARI 

0010091 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 

BANDUNG 

2005 



KATA PENGANTAR 

 

     Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan KTI ini. 

     Penulisan KTI ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan dari 

berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa 

terimakasih yang sebesar- besarnya dan tulus ikhlas kepada : 

1. Savitri R. Wardhani, dr, SpKK dan Slamet Santosa, dr., Mkes. sebagai dosen 

pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga dalam 

membimbing dan memberikan pengarahan tentang penulisan ini. 

2. Dian Puspitasari, dr, SpKK dan Sijani, dr sebagai dosen penguji yang telah 

bersedia meluangkan waktu dalam menguji karya tulis ini dan memberikan 

masukan-masukan yang positif terhadap karya tulis ini.  

3. Keluarga besar Jl. Bengawan no.90 Bandung atas doa dan dukungannya yang 

tiada henti. 

4. Keluarga besar Jl. Cisitu no.190/154c Bandung yang senantiasa mendukungku 

secara moril. 

5. Dini Triana, S.T, Nuri Nurhasanah dan Alita Agustina S.Ked atas pertemanan 

yang senantiasa tumbuh. 

6. Teman-teman seperjuanganku Mia dan Jojo atas semangatnya. 

7. Patra Aditya atas waktunya yang tersita untuk membantu menyelesaikan KTI 

ini, beserta geng mawar. 

8. Gracias dan Rena atas referensi yang diberikan, yang sangat berguna dalam 

pembuatan karya tulis ini. 

9. Marceu, Feti dan Vidie, Viky, Echa, Bilma, Tita, Adam, Indra, Molfy, Ardi 

terima kasih atas dukungan dan semangatnya. 

10. Alla Tiara Deasiana S.T., atas bantuannya. 

11. Semua teman-temanku yang senantiasa memberikan support, yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu. 

12. Last but not least, Adriwan Basuki Gauthama Setyabudhi, S.T., MBA atas 

semua bantuan, doa, semangat, perhatian dan hiburannya, You are the best!  
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     Mudah-mudahan segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis 

mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis 

berharap semoga KTI ini dapat bermanfaat bagi para pembaca di kemudian hari. 

 

         Bandung, Januari 2006 

 

   Ananda Ulli Wulandari 
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