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KATA PENGANTAR 

 

     Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan  rahmat-Nya dalam  

pengerjaan karya tulis ilmiah yang berjudul “Pengaruh Meminum Kopi Luwak 

(Civet coffee) Terhadap Waktu Reaksi Sederhana Pada Perempuan Dewasa”  ini 

segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat selesai 

dengan baik. Karya tulis ilmiah ini sebagai salah satu persyaratan akademik untuk 

memperoleh gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan informasi kepada masyarakat 

bahwa kandungan dalam kopi luwak dapat mempercepat waktu reaksi. 

     Dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini tak jarang dijumpai adanya halangan 

maupun kesulitan, namun dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, 

akhirnya karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan, oleh karena itu, penulis ingin 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. dr. Sri Nadya Saanin, M. Kes selaku pembimbing karya tulis ilmiah ini 

yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, perhatian, dukungan serta 

bantuan moral dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

2. dr. Jo Suherman, M. S, AIF selaku pemimbing karya tulis ilmiah ini atas 

perhatian, tenaga, waktu, pikiran, serta dukungan dan bantuan moral dalam 

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

3. Staf Laboratorium Ilmu Faal Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha, atas segenap bantuan yang telah diberikan selama penulis 

melakukan penelitian. 

4. Kedua orang tua tercinta, Tambu Sinaga dan Tiurma Sihombing untuk 

segenap doa, dukungan, bimbingan, perhatian, semangat serta bantuan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.  

5. Teman-teman : Ruben Aprianto, Adam Darmawan, Astri Fitran Wilantari, 

Fitriana Andiani, Revy Dena Maharani, Josephine Fausta, , Kemaladewi 

Yulianti, Augusthaviona, Fatria Metsa, Edlyn Vania, Haryo Bayu Putranto, 



 

vi 
 

Ridwan Ramadhan, Agustina Indah, Badia Haratua Nababan dan teman-

teman lain yang tidak dapat disebutkan semuanya satu-persatu atas semua 

dukungan, bantuan, semangat dan perhatian sehingga penulis dapat 

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

6. Adik saya tercinta, Linton Bonggas Sinaga dan Borsak Sihombing atas 

doa, dukungan dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan karya 

tulis ilmiah ini. 

7. Kepada berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah 

membantu penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

Akhir kata, semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua 

yang membacanya dan berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. 

 

Bandung, Desember 2015 
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