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KATA PENGANTAR 

 

     Pertama-tama penulis panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha 

Esa yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat, berkat serta karunia-Nya, 

karena hanya dengan kehendak-Nya, Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul 

”Pengaruh Pemberian Panax ginseng terhadap Waktu Reaksi Sederhana pada 

Laki-Laki Dewasa” dapat selesai tepat sebelum waktunya dan dapat diselesaikan 

dengan baik. 

     Dalam pembuatan KTI ini tidak jarang dijumpai adanya rintangan, kesulitan 

dan kesibukan dalam segala aktivitas sebagai mahasiswa kedokteran, namun 

dengan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, akhir nya karya tulis ilmiah 

ini dapat diselesaikan, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Decky Gunawan, dr., M.Kes, AIFO selaku pembimbing utama KTI, yang 

telah memberikan perhatian, waktu, tenaga, pikiran, serta dukungan, dan 

bantuan moral dalam penyelesaian KTI ini. 

2. Hartini Tiono, dr., M.Kes selaku pembimbing pendamping KTI yang telah 

turut membantu dalam menyelesaikan karya tulis ini, untuk perhatian, tenaga, 

waktu, pikiran, serta dukungan dan bantuan moral dalam penyelesaian karya 

tulis ini. 

3. Kedua orang tua penulis, Dave Seth Johannes dan Estetika Ayusta, kakak 

penulis, Juan Avila Johannes, serta adik penulis Gerald Avila Johannes, 

terimakasih atas dukungan, semangat, dan doa yang selalu diberikan kepada 

penulis. 

4. Seluruh subjek penelitian yang secara sukarela telah berpartisipasi dalam 

penelitian karya tulis ilmiah ini, tanpa mereka penelitian ini tidak dapat 

dilakukan. 

5. Giovana Tyas Pratiwi yang selalu memberikan semangat , dukungan, dan doa 

kepada penulis 

6. Rekan-rekan seperjuangan Ezra Artur, Adiet Kristian, Risang Haryo Raditya, 

Renaldi Tan, Oscar Hustorio, Renata Timoty Pasaribu, Yahdiel Alexander 



Nantara Tunggal, Albert Adipurnama, Zaneth Gunawan, Fransisca, Ruth 

Anggayasti Hasita, Ivani, Alfredo, Haryo Bayu, Ridwan Ramadhan, Achmad 

Rizky, Ruben Aprianto dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu-

persatu yang juga membantu dan memberikan dukungan kepada penulis. 

7. Semua teman – teman Emergency 2012 yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu, terimakasih untuk canda–tawa, dukungan, pengalaman, dan semangat 

yang diberikan kepada penulis. 

     Akhir kata, semoga karya tulis ilmiah ini dapat berguna serta bermanfaat 

bagi semua yang membacanya dan perkembangan ilmu pengetahuan. 

Terimakasih 

       Bandung, November 2015  

         Penulis, 

 

                                Ryan Avila Johannes 


