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KATA PENGANTAR 

Puj i syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Tuhan, 

karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

Karya Tulis yang berbentuk penelitian ini sesuai dengan waktu yang telah 

di tentukan. 

Adapun tema atau judul yang penulis ambil yaitu : “ Penguruh Sate 

Kambing Terhadap Tekanan durah Normal". Isi dari Karya Tulis ini adalah 

membahas mengenai pengaruh sate kambing terhadap tekanan darah manusia. 

Karya Tulis ini di susun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi 

persyaratan Uj ian Sidang Sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha Bandung. 

Selama melakukan penelitian dan penyusunan Karya Tulis ini, penulis 

banyak inemperoleh bantuan dan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

DR.Iwan Budiman. dr, MS, selaku pembimbing utama yang telah banyak 

meluangkan waktu dan tenaga serta penuh kesabaran dalam memberikan 

bimbingan serta asuhan selama masa bimbingan. 

Pinandojo Djojosoewarno. dr, Drs, selaku pembimbing pendamping yang 

telah banyak memberikan masukan dan membentu penyelesaian karya tulis 

ini. 

Bapak Imran Abednego, yang telah menyediakan tempat dan memberikan 

kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian di GAP Lt II Universitas 

Kristen Maranatha. 

Leissyana. dr, selaku dosen wali yang selalu mendampingi serta memberikan 

bantuan. 

Yessy, Uci, Wining, Wiwi, Nia, teman sepejuangan dalam pembuatan KTI. 

Tanti, Barita, Yuli, Nia, Wining, Evy, Mardi, Yessy, Boy, Asna, Wiwi, Dede, 

yang telah bersedia menjadi subjek penelitian. Thank's juga buat Abram yang 

mau menyediakan konsumsi. 

Lila, Susi, Nora, Terra, Ninil, Demi, Wiena, Abdul, Noeri, Fritz, Devdy, 

Nizar, B'Op, B' Dian, untuk rnembantu doa, bantuan dan dukungannya. 
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8. Aib untuk bentakannya, Iwan, Rif-Rif, Iqbal Thank’s sekali sudah membantu. 

9. Deny, Bejo dan ‘Wati’nya, Toep, Tejo, Lala, Nuli, Firman, Topik, Rina, 

Ninik, Ari Meti dan genk granat, makasih banget sudah mau direpotin. 

10. Buat seluruh keluarga Ciateul 1 15, terima kasih atas bantuannya. 

11. Buat Yanti, Ira, Lia, Agus, Ade, Sesi + Koko, Ujo + Yugo, Diah, Bangun, lir, 

atas persahabatannya dan dukungannya selama ini. 

12. Buat semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini. 

13. Terakhir, yang tercinta, Mami, Bapak, Dewi, Bambang, Kesi, Rio, atas segala 

kasih sayang, dorongan, bantuan, semangat dan doanya juga untuk alm. Edhie 

atas kenangan dan dorongannya. 

Akhir kata semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan 

berbagai pihak yang membutuhkan. 

Bandung, 27 Juli 2001 

Ratna Palupi I 
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