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KATA PENGANTAR

     Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas 

segala rahmat, berkat dan penyertaan-Nya lah maka penulis dapat menyelesaikan 

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tepat pada waktunya.

Karya tulis ilmiah yang berjudul “Efek Alang-alang (Imperata cylindrica 

(L.) P. Beauv) Terhadap Penurunan Tekanan Darah” ini penulis buat untuk 

memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas 

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak KTI ini tidak 

akan dapat selesai dengan baik. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat dr. Ellya Rosa Delima, M.Kes. selaku dosen pembimbing 

utama penulis yang dengan penuh kesabaran membimbing penulis selama 

penulis mengerjakan KTI ini serta atas segala kritikan, saran, nasihat, 

dukungan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis hingga 

terselesaikannya KTI ini.

2. Yang terhormat Dr. Iwan Budiman, dr., MS., MM., M.Kes., AIF untuk 

konsultasi statistik.

3. Seluruh teman-teman penulis khususnya Andita Lavinia Maria Budiono, Lisa 

Puspadewi Susanto, Jessica Angela Haryanto, Sylvania Purnamawati, Paulina 

Kristi Hartanto, Janice Surjana, yang telah senantiasa memberikan dorongan 

dan semangat kepada penulis.

4. Seluruh subjek penelitian yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas 

kesediaannya menjadi subjek penelitian dalam KTI ini secara sukarela.

5. Yang tercinta, Ayahanda Tejo Sumali dan Ibunda Ina Mulyani Suwandi, 

kakak penulis, Barnabas Tejo Ardianto, S.E., serta seluruh keluarga yang 

telah memberikan dukungan baik dalam segi materi, moral, dan doa kepada 

penulis.



6. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dan telah

memberikan bantuan kepada penulis baik dalam segi materi, moral dan 

spiritual.

     Akhir kata, semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat dan menambah 

pengetahuan bagi para pembaca Karya Tulis Ilmiah ini. Tuhan Yesus memberkati. 
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