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KATAPENGANTAR

Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan RahmatNya sehingga akhimya penulis

dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

Karya Tulis Ilmiah dengan judul "Pengaruh minuman teh sebagai antioksidan

terhadap pencegahan atherosklerosis" ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk

mendapatkan gelar sarjana kedokteran (SKed) di Fakultas Kedokteran Universitas

Kristen Maranatha Bandung.

Penulis menyadari segala keterbatasan yang ada pada diri penulis, baik

pengetahuan maupun pengalaman dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah. Penulis

juga menyadari bahwa dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari

sempuma, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terlma kasih yang

sebesar-besamya kepada:

1. Prof. Sulaiman Sastrawinata,dr.,SpOG sebagai Dekan Fakultas

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, dan kepada Surja

Tanurahardja,dr.,MPH.,DTM&H sebagai Pembantu Dekan I dan ketua

KTI, atas di selenggarakannya KTI ini.

2. Winsa Husin,dr.,MSc.,MKes sebagai pembimbing pertama atas kesabaran

membimbing, pengarahan dengan penuh perhatian, dukungan morll,

dedikasi, dan waktu yang telah disediakan, selama penulis menyelasaikan

KTI ini.

3. Siamet Santosa,dr.,MKes sebagai pembimbing ke dua yang dengan sabar

memberikan waktu, tenaga, serta pemikiran, dalam membimbing penulis

menyelesaikan KTI ini.

4. Staf karyawan perpustakaan di Fakultas Kedokteran Maranatha, Rumah

Sakit Immanuel, dan Pusat Penelitian Teh dan Kina (GAMBUNG) yang

membantu penulis dalam mencari buku kepustakaan yang mendukung KTI

ini.
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5. Papa dan mama yang tercinta, terima kasih atas segala yang telah

diberikan selama ini, baik materi maupun non materi, dan doanya yang

selalu menyertai penulis.

6. Adik-adikku yang tersayang, Aji dan Albar yang senantiasa mendoakan

dan memberikan dukungan agar penulis dapat memperoleh hasil yang

baik disetiap kegiatan perkuliahan.

7. Sri Rahayu yang dengan sabar mendampingi penulis dalam menyusun KTI

ini, dan selalu memberikan semangat dan dukungan penuh, serta kritik

agar penulis dapat menyelesaikanKTI dengan hasil yang baik.

8. Shinta, Rahma, Agus dan adiknya Oewi atas saran yang diberikan yang

berkenaan dengan KTI .

9. Denis, Gerry, Andres, Agi, Nuneng, Ende, Marda, Cellica, Venny, Liza,

dan seluruh teman-temanku yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu,

terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.

10. Saudara-saudaraku tercinta, keluarga besar Akwan Reksodipoero yang

senantiasa mendoakan agar penulis cepat lulus dan menjadi dokter yang

baik.

Akhimya penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak yang membutuhkannya.
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Bandung, Januari 2004

Penulis,

Vicky Wiharmawan
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