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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan anugerah-Nya, yang
telah menyertai penulis selama proses penulisan Karya Tulis Ilmiah mulai dari awal
sampai selesai. Karya Tulis yang berjudul pengaruh jus nenas (Ananas comosus (L)
Merr) terhadap waktu reaksi pada pria dewasa dibuat sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana kedokteran, Fakultas Kedokteran UKM.
Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan
berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada :
•

Pinandojo Djojosoewarno, dr., Drs., AIF sebagai pembimbing, atas nasihat,
arahan, kesabaran, serta perhatiannya selama penyusunan hingga selesainya
Karya Tulis Ilmiah ini.

•

Ibu.Dra. Magdalena Fanuel dari Fakultas Psikologi yang telah memberikan
pinjaman alat kronoskop untuk digunakan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah
ini.

•

Jelly, Bagus, Roy, Erik, Mario, Kris, Arif, Oscar, Rio, Kyan, Irvan, Irwan, Anton,
Roni, Iksan, Dear, Ivan, Niko, Mike, dan Lucky yang telah bersedia menjadi
naracoba secara sukarela dalam penelitian ini.

•

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan
semangat, doa, dan dukungannya.

•

Keluargaku tercinta. Papa, Mama, Jerry, dan Jimmy. Terima kasih untuk
dukungan doa, kasih sayang dan dukungannya yang teramat besar.

Semoga Tuhan membalas setiap kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.
Akhir kata penulis berharap agar Karya Tulis Ilmiah ini dapat berguna dan
bermanfaat khususnya bagi mahasiswa / mahasiswi Fakultas Kedokteran dan
masyarakat pada umumnya.

Bandung, Februari 2008

Billy Tjoanatan

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai mahasiswa Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang bertanda tangan di
bawah ini, saya:
Nama : Billy Tjoanatan
NRP

: 0210145

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Kristen Maranatha Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : PENGARUH NENAS (Ananas
comosus (L) Merr) TERHADAP WAKTU REAKSI PADA PRIA DEWASA. 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 : Maret 2008
Yang menyatakan

(Billy Tjoanatan)

