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hati.
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Sebagai mahasiswi Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang bertanda tangan
di bawah ini, saya :

Nama : Emilia Theresia
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: 0410112

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Kristen Maranatha Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ( Non-exclusice
Royality-Free Right ) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Aktivitas
Antimikroba Minyak Esensial Terhadap Candida albicans, Staphylococcus
aureus dan Streptococcus pyogenes Secara Invitro. Dengan Hak Bebas Royalti
Non-Eksklusif ini Universitas Kristen Maranatha Bandung, berhak menyimpan,
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.
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