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KATA PENGANTAR 

 

 

   Pertama-tama, saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 

karena atas berkat dan rahmat-Nya Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul 

“Pengaruh Aromaterapi Minyak Esensial Peppermint (Mentha piperita) terhadap 

Peningkatan Memori Jangka Pendek” ini dapat terselesaikan dengan baik. Karya 

Tulis Ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha 

Bandung. 

     Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tentunya tidak jarang dijumpai 

adanya halangan, rintangan, dan kesibukan sebagai mahasiswa kedokteran, namun 

dengan bantuan berbagai pihak yang mendukung, Karya Tulis Ilmiah ini dapat 

terselesaikan dengan baik, oleh karena itu, saya ingin mengucapkan banyak terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Dr. Iwan Budiman, dr., MS, MM, MKes, AIF. selaku pembimbing utama 

dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. Terima kasih atas bimbingan, 

perhatian, kesabaran, saran, dukungan, dan bersedia meluangkan waktu, 

tenaga, pikiran untuk membantu selama pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. Ellya Rosa Delima, dr., M.Kes. selaku pembimbing II, yang telah 

meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikirannya serta memberikan 

bantuan bimbingan, saran, moral, dan dukungan untuk menyelesaikan 

Kaya Tulis Ilmiah ini. 

3. Rekan-rekan seperjuangan KTI, terima kasih atas dukungan, semangat, 

kekompakan, dan kerjasamanya dari awal sampai terselesaikannya Karya 

Tulis Ilmiah ini. 

4. Teman-teman yang telah bersedia menjadi subjek penelitian, terimakasih 

telah meluangkan waktu dan pikirannya demi pembuatan KTI ini. 
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5. Partner dan sahabat terbaik Renaldi Tan dan Josephine Fausta Nazuli, 

terima kasih untuk dukungan moral, semangat, bantuan, dan kerja 

samanya dalam penyusunan KTI ini. 

6. Para sahabat Stella, Gareth, Jesica, Nila, Ryan J., Steven, Samuel, Wisnu, 

Gerad, Vina, Yossie, Evelyn, Tita, Fransisca, Anthony, Rislefia, Clara, 

Winnie, Michelle, Evan A., dan teman-teman lain yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas bantuannya baik 

langsung maupun dukungan moral, perhatian, dan semangatnya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan KTI ini. 

7. Keluarga TBM Galenus yang telah memberikan dukungan dan perhatian 

agar Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan sebelum waktunya. 

8. Papa Gunawan Slamet dan Mama Dionesia Darkinah tercinta, kakak Lucia 

Voni Pebriani dan Margaretha Helena Pratiwi, dan adik Afrianti terima 

kasih atas kasih sayang, segenap bantuan, perhatian, doa, dan dukungan 

kepada penulis untuk menyusun KTI ini. 

9. Kepada berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang 

telah membantu penulis dalam penyelesaian KTI ini. 

     Akhir kata, semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan 

berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

 

Bandung, November 2015 

 

 

Penulis 
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