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KATA PENGANTAR 

 

     Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya maka 

penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Perbandingan Efek 

Kopi Arabika (Coffea arabica) dan Kopi Robusta (Coffea canephora) Terhadap 

Memori Jangka Pendek Pada Wanita Dewasa”. Karya tulis ini disusun untuk 

memenuhi persyaratan akademik dalam mencapai gelar Sarjana Kedokteran di 

Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. 

     Penulis mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada banyak orang 

yang terlibat dalam penyusunan karya tulis ini, yaitu : 

1. Julia Windi Gunadi, dr., M. Kes. selaku pembimbing pertama yang telah 

meluangkan waktu dan tenaga dengan memberi kritik dan saran dalam 

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

2. Rizna Tyrani Rumantri, dr., M. Kes. selaku pembimbing kedua yang bersedia 

mengarahkan dan membantu penulis untuk menyusun karya tulis ilmiah ini. 

3. Ibu penulis, Laurensia Ellen yang selalu mendoakan bagi kelancaran 

penyusunan karya tulis ilmiah ini, serta ayah penulis, Hengky Setiawan yang 

telah memberi dukungan penuh, juga adik penulis, Gabriela Michelle 

Setiawan yang memberi semangat. 

4. Keluarga besar dari penulis, terima kasih untuk dukungan dan doa. 

5. Teman-teman yang telah bersedia mengikuti penelitian ini. 

6. Tim Karya Tulis Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha 

yang telah membantu secara teknis dan memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk membuat karya tulis ilmiah ini.  

7. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan karya tulis ilmiah 

ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.  
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     Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan pada karya tulis ilmiah ini, 

maka dari itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca. 

     Akhir kata, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini bermanfaat dan 

menambah pengetahuan bagi para pembaca. 

 

Bandung, 29 Agustus 2015 

 

 

Natasha Helen Setiawan 

  


