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UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : REYSHIANI JOHAN  

NRP : 0510161 

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 JUS BEET (Beta 

vulgaris) TERHADAP TEKANAN DARAH NORMAL 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 

 

 

 

(REYSHIANI JOHAN) 
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PRAKATA 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan 

bimbingan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang 

berbentuk penelitian ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

 Karya Tulis Ilmiah ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi 

persyaratan ujian sidang sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha, Bandung. 

 Selama melakukan penelitian dan penyusun karya tulis ini, penulis banyak 

memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Penulis, oleh karena itu, mengucapkan 

terima kasih kepada : 

1. Diana K Jasaputra, dr., M.Kes., selaku pembimbing utama yang telah 

meluangkan waktu, tenaga serta kesabaran dalam membimbing penulis 

selama pembuatan karya tulis ini. 

2. Meilinah Hidayat, dr., M.Kes., selaku pembimbing pendamping yang telah 

memberikan banyak bantuan, kesabaran, dan dorongan moral kepada 

penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini. 

3. Ellya Rosa Delima, dr., M.Kes., selaku penguji utama yang telah menguji 

hasil Karya Tulis Ilmiah ini. 

4. Dra. Endang Evacuasiany, selaku penguji pendamping yang telah menguji 

hasil Karya Tulis Ilmiah ini. 

5. Seluruh subjek penelitian, atas waktu dan kesediaan menjadi subjek 

penelitian dengan sukarela. 

6. Pak Deni untuk bantuannya selama pembuatan karya tulis ini.  

7. Kak Erick untuk saran, masukkan, dan dukungan moril selama pembuatan 

karya tulis ini. 

8. Cindy, Handy, Ivone, Kirby, Michelle, Nia, untuk semua perhatian, 

persahabatan, dan bantuan bagi penulis. 

9. Tantya, Keny, Agha, Hermas sebagai tempat bertukar pikiran bagi penulis. 
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10. Papa, Mama, Yola, dan Monna, terima kasih untuk doa, kasih sayang, dan 

dukungan materi selama penulis menempuh pendidikan. Tuhan Yesus 

memberkati. 

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah 

membantu penulisan karya tulis ini. 

 

Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat berguna bagi pembaca dan 

perkembangan ilmu kedokteran. 

 

Bandung, Juli 2008 

 

 

Reyshiani Johan          
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