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KATA PENGANTAR 
 

     Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya 

sehingga penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul “Pengaruh jus 

anggur hitam (Vitis vinifera) terhadap tekanan darah normal pada pria dewasa 

tahun 2014” dapat selesai tepat pada waktunya.  

     Karya tulis ilmiah ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha, Bandung. 

     Dalam pembuatan KTI ini tidak jarang dijumpai adanya halangan maupun 

kesulitan, namun dengan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya 

Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. dr. Harijadi Pramono, M.kes selaku pembimbing utama KTI, yang telah 

memberikan bimbingan, waktu, tenaga, serta dukungan, dan bantuan 

moral dalam penyelesaian karya tulis ini. 

2. dr. Grace Puspasari, M.Gizi selaku pembimbing pendamping KTI, yang 

telah memberikan bimbingan, waktu, tenaga, serta dukungan dan bantuan 

moral dalam penyelesaian karya tulis ini. 

3. dr. Decky Gunawan, M.kes, AIFO sebagai kepala bagian Laboratorium 

Faal Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha yang telah 

meminjamkan Laboratorium Faal untuk digunakan sebagai tempat 

penelitian ini. 

4. Teman-teman seperjuangan Albertus Gani, dan Vincent Laurence, dan 

teman-teman yang telah mendukung dalam penyusunan KTI ini, Hardy 

Wibowo, Kamajaya Mulyana, Martin Prima, serta teman-teman yang telah 

bersedia meluangkan waktunya menjadi subjek penelitian Karya Tulis 

Ilmiah ini. 

5. Keluarga tercinta, Papa dr. Jeni Adijaya, M.AP dan Mama Jospina 

Payunglangi, serta kakak dr. Ricky Adijaya, dan Rivaldi Adijaya, SH yang 

telah memberikan doa, perhatian, dan dukungannya. 



     Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang 

telah membantu dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

     Akhir kata, semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua orang 

yang membacanya. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan 

Karya Tulis Ilmiah ini maka dengan senang hati saya menerima segala saran serta 

masukan untuk perbaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 
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