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LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : WILLY ANTHONY 

NRP  : 0510004 

Fakultas : Kedokteran 

Dengan ini, saya menyatakan bahwa: 

1). 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 RIMPANG JAHE 

(Zingiber officinale Roscoe) TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH  

NORMAL PADA PRIA DEWASA. 

 

2). Universitas Kristen Maranatha Bandung berhak meyimpan, mengalih media/format-

kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan 

menampilkan dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta 

ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.  

 

3). 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 :Agustus 2008 

Yang menyatakan 

 

 

 

(WILLY ANTHONY) 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur kepada Bapa Yang Maha Pengasih Tuhan Yesus 

Kristus atas segala berkat rahmat cinta kasih karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini yang berjudul “Pengaruh 

Rimpang Jahe (Zingiber officinale Roscoe) Terhadap Penurunan Tekanan 

Darah Normal Pada Pria Dewasa”. 

Karya Tulis Ilmiah ini disusun untuk memenuhi persyaratan 

menyelesaikan tahap pendidikan sarjana Fakultas Kedokteran Universitas 

Kristen Maranatha Bandung. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya pada semua pihak yang baik langsung maupun yang tidak 

langsung telah memberikan bantuan, bimbingan, semangat, dorongan, doa, 

dan perhatian yang lebih kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 

Karya Tulis Ilmiah ini, yaitu kepada: 

1. Diana Krisanti Jasaputra, dr., M Kes. selaku pembimbing utama  dan Dr. 

Slamet Santosa Tanto, dr., M Kes. selaku pembimbing pendamping 

yang telah menyediakan waktu untuk membimbing, memberi saran, 

memberi nasehat dan dukungan kepada penulis. 

2. Sugiarto Puradisastra, dr., M Kes. dan Ellya Rosa Delima, dr.,M Kes., 

yang telah menyediakan waktu untuk menjadi penguji, memberi 

masukan dan saran kepada penulis. 

3. Lai-Lai, atas semua doa, dukungan, dorongan, saran, ide, nasehat, 

bantuan yang sangat luar biasa dan tak terhitung bagi penulis. 

4. Mary Soen, Shiella Marlene, dan Marselina, yang telah meluangkan 

waktu dan membantu dalam penelitian penulis. 

5. Teman-teman dan adik-adik  seperjuangan di Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha Bandung yang telah meluangkan waktu 

dan bersedia untuk menjadi orang percobaan pada penelitian penulis. 
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6. Keluarga Samad Adiwana yang rela menyediakan waktu dan tempat, 

memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. 

7. Keluarga penulis yang tercinta: Yaya, Mama, Helen, dan Lyndon yang 

telah memberikan doa, kasih, semangat, dukungan baik moral maupun 

materiil kepada penulis. 

8. Serta semua teman dan pihak-pihak yang namanya tidak dapat 

disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

Akhir kata, semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi 

penulis dan bagi siapa saja yang membutuhkannya. 

 

 

Bandung, Juli 2008 

 

 

 Willy Anthony 
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