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KATAPENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas segaia berkat dan karunia rahmat-

Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi dengan judul "Pengaruh Jagung Muda Terhadap Diuresis dan

Tekanan Darah NonnaI" disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan

tahap pendidikan sarjana kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas

Kristen Maranataha Bandung. Adanya keterbatasan kemampuan penulis dalam

pembuatan skripsi ini, penulis sangat menghargai kritik dan saran dari pembaca.

Proses pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak

sehingga pada kesempatan ini ingin disampaikan ucapan terima kasih yang

sebesar- besarnya kepada :

1. Lusiana Darsono, dr., M.Kes. selaku pembimbing I yang telah meluangkan

waktu dan tenaganya untuk membimbing dalam pembuatan skripsi ini.

2. Diana Krisanti, dr., M.Kes. selaku pembimbing II yang telah meluangkan

waktu serta tenaganya untuk membimbing dalam pembuatan skripsi ini.

3. Ivan, Chresni, Juvi, Ephink, Nita, Abeh, Markus, Igi, Maude, Toni,

Slamet, Vreddy, Chandra, Liva yang selalu memberi semangat,

mendukung dan mendoakan.

4. Aji, Emkel, Joko, Heddy, Johanes, Erfan, Tri, Tara, Jo, Donny, Iwan,

Adhyt untuk bantuan dan semua waktu yang telah dikorbankan.

5. Yang terakhir untuk Anton, Papi, dan Mami untuk semua cinta, perhatian,

dan dukungan moril, materiil dan doa yang tak berkesudahan.

Akhir kata diharapkan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang

membutuhkan.

Bandung,Juni2002

Amelia Suganda
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	Yang bertanda tangan di bawah ini: 
	Nama: Amelia ~,uganda 
	NRP : 9910113 
	Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan bukan 
	duplikasi dari orang lain. 
	Apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar, 
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	Bandung, luni 2002 
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