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KATA PENGANTAR 

 

     Puji dan syukur yang sebesar-besarnya saya panjatkan kepada Tuhan yang 

Maha Esa atas berkat dan kasih karuniaNya, hingga penulis dapat menyelesaikan 

pembuatan karya tulis ini. Karya tulis ini disusun sebagai persyaratan untuk 

menyelesaikan studi S1 di fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha 

Bandung. 

     Selama penyusunan karya tulis ini, banyak pihak yang senantiasa membantu 

dan mendukung penulis. Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terima 

kasih kepada : 

� Sugiarto Puradisastra, dr., M.Kes. selaku dosen pembimbing utama yang 

telah memberikan waktu, pikiran, kesabaran, bimbingan dan dorongan 

semangat selama pembuatan karya tulis ini. 

� Rosnaeni, dra., Apt. selaku dosen pembimbing kedua yang telah 

memberikan waktu, pikiran, kesabaran, bimbingan dan dorongan semangat 

selama pembuatan karya tulis ini. 

� Diana Krisanti Jasaputra, dr., M.Kes. dan Slamet Santosa, dr., M.Kes. atas 

saran dan informasi untuk karya tulis ini. 

� Tim KTI, untuk kesempatan dan sarana yang telah diberikan kepada saya 

dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. 

� Rekan kerja penulis : Frans Samuel, Shirley Tanuwireja, Merry Christine 

untuk semua dukungan dan informasi. Terima kasih atas kerjasamanya. 

� Sahabat penulis : Linda Tiara dan Ifsi Mysilanti; Astri Kanopi, Yuni 

Setyawati, Kartika Amanda, Aini Natalia,  Andri Suratman untuk bantuan 

dalam pengamatan,informasi dan pinjamannya. 

� Suami penulis Cristopher Victor atas bantuan, dukungan dan dorongan 

semangatnya dalam setiap kesulitan. 

� Keluarga besar penulis : mama, mama mertua, adik dan kakak ipar atas 

bantuannya. 

� Pak Nana, Pak Kris dan Pak Deni atas segala bantuan yang diberikan 

selama penelitian. 



Dan untuk semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, 

terimakasih atas semua bantuannya. 

 

Akhir kata, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca 

agar Karya Tulis Ilmiah ini dapat menjadi lebih baik dan berguna untuk 

kita semua. 

Tuhan Memberkati. 

 

Bandung, 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 : The Yuliani Senjaya 

NRP  : 0010120 

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 : Pengaruh Ekstrak 

Etanol Rimpang Lengkuas  Merah [ Languas Galanga (L.) Stuntz Var. 

Rubrum] Terhadap Peningkatan Perilaku Seksual Pada Mencit Jantan 

Galur Swiss-Webster. 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 

 

 

 

 

(The Yuliani Senjaya) 

 

  


