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LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Grisela Dita Lawita  

NRP  : 0510069 

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 TEH HIJAU 

(Camellia sinensis  L.) TERHADAP WAKTU REAKSI SEDERHANA 

PADA WANITA 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 

 

 

 

(Grisela Dita Lawita) 
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KATA PENGANTAR 

 

 

     Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang telah melimpahkan rahmat, kasih dan 

karuniaNya sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada 

waktunya. 

Karya tulis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan akademik untuk 

mencapai gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha. 

Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa 

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima 

kasih kepada : 

1. Pinandojo Djojosoewarno,dr., drs., AIF, selaku pembimbing utama yang 

telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan 

dukungan serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis 

Ilmiah ini. 

2. Rosnaeni, Dra., Apt, selaku pembimbing pendamping atas semua 

bimbingan, masukan, saran dan bantuannya kepada penulis dari awal 

sampai akhir pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. 

3. Ibu Magdalena Fanuel, S.Psi, Kepala Laboratorium Eksperimental 

Psikologi yang telah meminjamkan kronoskop untuk penelitian ini. 

4. Tim KTI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

membuat Karya Tulis Ilmiah ini. 

5. Bagian Faal atas izin tempat melakukan penelitian. 

6. Pak Yanto dan Pak Asep atas kerjasama dan bantuannya selama 

pelaksanaan penelitian. 

7. Sahabat-sahabatku Devi, Dewi, Monica, Gris, Vina dan Nanut atas 

dukungannya dan perhatiannya. 
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8. Ari, Henri, Vika, Maya, Albert, M.Christina atas bantuannya dalam 

referensi buku yang digunakan pada penelitian ini. 

9. Atna dan Vanny atas hiburan dan semangat yang diberikan  kepada 

penulis. 

10. Candra atas dukungan, bantuan, dan perhatian yang diberikan kepada 

penulis. 

11. Keluarga yang terkasih, papa, mama dan Aldo, terima kasih untuk kasih 

sayang, doa, perhatian, semangat, bantuan baik moril dan materiil. 

     Terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu, atas bantuan dan kerjasamanya selama penelitian ini berlangsung. 

     Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

memerlukan. 

     Tuhan Yesus memberkati. 

 

 

Bandung, 11 Juli 2008 

 

 

Grisela Dita Lawita 
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