
EFEK INFUSA RAMBUT JAGUNG ( Zea mays ) 

TERHADAP TEKANAN DARAH NORMAL 

WANITA DEWASA 
 

 

 
KARYA TULIS ILMIAH 

 
Karya Tulis Ini Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran 

 

 

 

 

 

 

SHIELLA MARLENE 

0510158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN  

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 

BANDUNG  

2008 



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 
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Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Shiella Marlene  

NRP  : 0510158 

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 : EFEK INFUSA RAMBUT 

JAGUNG (Zea mays) TERHADAP TEKANAN DARAH NORMAL 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 

 

 

 

(Shiella Marlene) 
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PRAKATA 

 

     Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih setia dan anugerah-

Nya, penulis mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Karya tulis ilmiah ini 

disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana 

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung. Karya tulis ini penulis 

persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan dan 

memotivasi penulis untuk menjadi seorang dokter. 

     Melalui karya tulis ini diharapkan pembaca dapat menambah wawasan dan 

pengetahuannya mengenai tanaman obat tradisional untuk mengobati hipertensi. 

     Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 

membimbing, mendukung, memberi nasihat sehingga karya tulis ini dapat 

diselesaikan dengan baik: 

1. Sugiarto Puradisastra, dr., M.Kes dan Evi Yuniawati, dr., MKM, selaku dosen 

pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran untuk 

membimbing penulis dalam penyusunan KTI 

2. dr. Diana K. Jasaputra, M.Kes dan dr. Ellya Rossa Delima, M.Kes sebagai 

dosen penguji yang telah meluangkan waktunya berkenan untuk menguji 

penulis dalam sidang KTI 

3. dr. Hana Ratnawati, M.Kes selaku koordinator sidang yang telah memimpin 

jalannya sidang dengan baik 

4. Bapak Nana yang telah membantu penulis dalam membuat infusa rambut 

jagung 

5. Teman-temanku: Mary Soen, Adelaide Adiwana, Willy Anthony, R.A.Alexia, 

Ella.M.L, dan Sherly, yang telah memberikan bantuan dan dukungannya saat 

penulis melakukan penelitian ini. 

6. Teman-teman yang telah bersedia menjadi subjek dalam penelitian ini. 

7. Teman-temanku yang telah mendukung dan mendoakanku: Antonius 

Wibowo, S.Ked, Sarah Kastilani, Lusiana Hermawan, dan Amelia Kurniawan.  
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8. Papa, Mama, dan adikku yang telah membantu dalam doa dan mencurahkan 

perhatian serta kasih sayangnya kepada penulis hingga saat ini. 

 

     Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima 

kasih atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian karya tulis ini. 

     Penulis menyadari bahwa karya tulis ini tidak luput dari kekurangan-kekurangan. 

Penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca 

karya tulis ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bandung, Juli 2008 

 

 

 

 Shiella Marlene 
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