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 KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat dan anugerah-

Nya sehingga Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Pengaruh Kenaikan Kadar 

Glukosa Darah Setelah Pemberian Sarapan Terhadap Memori Jangka Pendek 

Pada Wanita Dewasa” ini dapat terselesaikan tepat pada waktu yang telah 

ditetapkan. 

Karya tulis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Kedokteran. 

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan 

dari banyak pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis hendak 

mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyusunan karya tulis ini, naik secara langsung maupun secara tidak 

langsung. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Meilinah Hidayat, dr., M.Kes.,dan Jo Suherman, dr., MS., AIF, selaku 

pembimbing Karya Tulis Ilmiah ini yang telah bersedia meluangkan 

waktu, tenaga, serta membantu memberikan petunjuk dan saran-saran, 

pengarahan dan bimbingan selama penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. Bpk. Khie Khiong yang telah membantu dalam pembuatan karya tulis 

ini. 

3. Kepada kedua orang tua dan saudara yang telah memberikan dukungan 

moral dan perhatian serta dorongan semangat yang terus menerus. 

4. Kepada Om Rudy yang telah membantu saya dalam penyusunan Karya 

Tulis Ilmiah ini. 

5. Teman-teman saya, Manyun, Ndul, Susan, Eva, Vivi, Vina, Agus yang 

selalu memberikan suport serta bantuan dalam menyusun Karya Tulis 

Ilmiah. 

6. Kepada para subjek penelitian yang bersedia membantu dalam 

pegerjakan penelitian ini. 

7. Kepada Bu Yuli dan Pak Bambang selaku staf Laboratorium Patologi 

Klinik yang telah membantu selama penelitian. 



 

 

8. Kepada Vic yang telah membantu saya dalam menyusun lembar test 

memori. 

9. Kepada semua pihak yang mungkin tidak dapat disebutkan satu 

persatu, terima kasih atas bantuannya. 

 

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa 

Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari sempurna dan tidak terlepas dari 

kekurangan maupun kekeliruan, sehingga penulis sangat berterimakasih untuk 

segala masukan dan saran dari banyak pihak. 

Akhir kata, semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat baik bagi penulis 

maupun para pembaca. 

 

 

Bandung, Februari 2008 
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LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

Sebagai mahasiswa Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang bertanda 

tangan di bawah ini, saya: 

Nama : Amy Indriati Soenggono 

NPR : 0410139 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 

Universitas Kristen Maranatha Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (Non-exclusive 

Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : PENGARUH 

PENINGKATAN KADAR GLUKOSA DARAH DENGAN PEMBERIAN 

SARAPAN TERHADAP MEMORI JANGKA PENDEK. Dengan Hak Bebas 

Royalti Non-Ekslusif ini Universitas Kristen Maranatha Bandung berhak 

meyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data 

(database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di 

internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari 

saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.  

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak 

Universitas Kristen Maranatha Bandung, segala bentuk tuntutan hukum yang 

timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.  

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. 

 

Dibuat di: Bandung 

Pada tanggal :  Februari 2008 

Yang menyatakan 

 

 

 

 

     (Amy Indriati Soenggono) 

 

   

 


