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KATA PENCANTAR 

Bismillahirrohmaanirrohiim 

Alhamdulillahrrobil ‘alamin, puji syukur kami panjatkan kepada Dzat yang 

Maha Sempurna, karena atas izin dari-Nya penulis bisa menyelesaikan tugas 

penulisan karya tulis ilmiah yang bejudul “FAKTOR RISIKO HIPERTENSI PADA 

STROKE” tepat pada waktunya. 

Tulisan ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan menempuh pendidikan 

sajana strata satu (S-1) di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha 

Bandung. 

Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis ucapkan rasa terima 

kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Lucas Tanubrata, dr, SpS dan Oki 

Haraianto, dr, SpS yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing kami dalam 

menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah ini. 

Pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 

Prof. Sulaiman Sastrawinata, dr, SpOG, selaku dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha. Surya Tanuraharja, dr, MPH, DTM&H, selaku ketua 

tim penulisan karya tulis ilmiah ini. 

Rasa terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga;saya persembahkan 

kepada Bapak dan Ibu tercinta semoga Allah memuliakannya, yang selalu mendoakan 

dan memberikan dorongan, dan dengan tulus ikhlas memberikan jalan atas segala apa 

yang kami butuhkan baik dari segi materiil maupun moril sehingga kami bisa 

berkembang seperti ini. 

Salam sayang buat saudaraku Rio semoga selalu berada dalam lindungan 

Allah SWT. Juga buat Yuditarini dan keluarga ibu Yustiani Dikot, dr, SpS, yang 

sangat banyak membantu kami dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Juga tidak lupa 

kepada rekan-rekan angkatan ’96, terima kasih atas persahabatan yang selama ini 

terjalin semoga bisa menjaganya selalu. 
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Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu penulisan ini dan tidak dapat disebutkan satu-persatu. 

Akhir kata, semoga penelitiuan ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri 

khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. 

Semoga Allah SWT memberikan karunia-Nya atas segala kebaikan yang telah 

diberikan dan menjadikannya amal ibadah, Amin. 

Bandung, Juli 2001 

Penulis 
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