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KATA PENGANTAR 
 

 
Puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 

dengan rahmat, berkat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan dengan 

sebaik-baiknya Karya Tulis Ilmiah dengan judul : “PENGARUH JUS 

KOMBINASI MENTIMUN (Cucumis sativus Linn.) DAN TOMAT 

(Lycopersicum esculentum Mill.) TERHADAP PENURUNAN TEKANAN 

DARAH”. 
Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

program sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha Bandung. Dalam pembuatan KTI ini tidak jarang dijumpai adanya 

rintangan dan kesulitan, namun dengan bantuan serta dukungan dari berbagai 

pihak, akhirnya karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  
1. Fenny, dr., Sp.PK., M.Kes., selaku pembimbing utama KTI dan Rita 

Tjokropranoto, dr., M.Sc., selaku pembimbing pendamping KTI yang telah 

memberikan perhatian, waktu, tenaga, pikiran, dukungan, serta bantuan moral 

dalam penyelesaian KTI ini.  

2. Seluruh subjek penelitian yang secara sukarela telah berpartisipasi dalam 

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

dilakukan. 

3. Petugas di bagian Ruangan Skill Lab Fakultas Kedokteran Universitas 

Maranatha Bandung yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan 

Karya Tulis Ilmiah ini.  

4. Rekan-rekan seperjuangan Stella Mariss Gunawan, Tria Monika Dewi, Jesica, 

Nila Meilani, Steven Juanda, Ryan Julio P., Gratia Manasye G., Wisnu Ario P., 

Samuel Widodo, Josephine F. Nazuli, Vania Lucyana, dan teman-teman lain 

yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan 

bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.  
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5. Kedua orangtua penulis, Sudarmanto, Sie dan Setiawati serta adik penulis 

Maria Yolanda Alvina dan Elizabeth Theresa, yang selalu memberi doa, 

bantuan, serta motivasi dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

6. Alvin Aditya yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada 

penulis. 

7. Angkatan 2012 yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam 

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari sempurna. 

Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca agar kelak 

dapat dilakukan penelitian yang lebih baik. 

Akhir kata, penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang membutuhkan, baik para peneliti, pembaca, pihak fakultas, 

penulis sendiri, dan tentunya akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

kedokteran.  
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