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KATAPENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya kami panjatkan kehadirat Tuhan

Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah akhimya skripsi Inl

dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Adapun judul skripsi ini yaitu Pengaruh Jenis Kelamin terhadap Tekanan

Darah Normal isi dari skripsi ini adalah membahas mengenai pengaruh jenis

kelamin, wanita dan pria, terhadap tekanan darah normal.

Ski psi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan

ujian sidang di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung.

Selama melakukan penyusunan skripsi ini, kami banyak memperoleh

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih

yang sebesar-besamya kepada :

1. Pinandojo OJojosoewamo, dr., Drs., AIF. , selaku pembimbing I , atas

bimbingan, dorongan,dan perhatian, kesabaran, dan bantuannya, sehingga

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baikdan tepat pada waktunya.

2. DR Iwan Budiman, dr., MS., AIF., selaku pembimbing II, atas bimbingan,

dorongan, pengorbanan dan bantuannya, sehingga skripsi ini dapat

diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

3. Sugiarto Puradisastra, dr., yang telah membantu membimbing sehingga skripsi

ini selesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

4. Sri Mulyati yang selalu mendampingi, membantu dan memberi semangat.

5. Agnes, Elizabeth, Christine, Kethy, Felicia, Meliana, Anne, Lidaryanti,

Dimas, Rinny, Yayuk,Ema yang selalu membantu dan mendukung.

6. Ternan-ternan yang telah bersedia rnenjadi sukarelawan serta semua pihak

yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu

dalarn penyelesaian skripsi ini.

7. Terakhir yang tercinta Marnarn, dede atas segala kasih sayang, dorongan,

bantuan, semangat dan doanya.
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Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

membutuhkan.

Bandung,Juni2002

Widyastuti
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