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PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN 

 
 

Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini 
 

Nama  : Nikko 
NRP  : 1210102 
Fakultas : Kedokteran Umum U.K. Maranatha 

 
Menyatakan bahwa 
 

1. Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada 
Universitas Kristen Maranatha Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive 
Royalty Free Right) atas Karya Ilmiah saya yang berjudul:  
 

“PENGARUH KOPI ROBUSTA TERHADAP  
MEMORI JANGKA PENDEK  

PADA LAKI-LAKI DEWASA MUDA” 
 

2. Universitas Kristen Maranatha Bandung berhak menyimpan, 
mengalihmediakan/megalihinformasikan, mengelola dalam bentuk pangkalan data 
(data base), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya dalam 
bentuk softcopy untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya 
selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta. 
 

3. Saya bersedia 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 saya buat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 

 
Bandung, Desember 2015 
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KATA PENGANTAR 

 

     Puji Syukur kepada Tuhan YME, Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas 

penyertaan dan kasihNya yang tidak berkesudahan, sehingga Karya Tulis Ilmiah 

ini dapat selesai dengan maksimal dan semoga juga dapat memberikan manfaat 

bagi orang banyak. 

     Karya tulis ilmiah dengan judul “Pengaruh Kopi Robusta Terhadap Memori 
Jangka Pendek Pada Pria Dewasa Normal” ini disusun sebagai salah satu 
persyaratan akademik untuk mendapat gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) di 
Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

     Ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas bimbingan, kesabaran, doa dan 
dukungannya baik secara moral dan materiil sehingga saya dapat menyelesaikan 
Karya Ilmiah ini dengan baik dan lancar saya berikan kepada: 

1. Pinandojo Djojosoewarno, dr., drs., AIF. Selaku dosen pembimbing utama 
yang telah dengan sabar membimbing , memberikan inspirasi yang 
membantu menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, dan penuh semangat 
membagi ilmu beliau sehingga karya tulis ilmiah ini dapat dieksekusikan 
dengan baik. 

2. Hartini Tiono, dr., M.Kes. selaku dosen pembimbing pendamping atas 
dukungan dan bimbingan beliau yang banyak memberikan penjelasan dan 
arahan sehingga karya tulis ilmiah ini dapat melalui proses yang lancar. 

3. Teman-teman baik, Melisa Afandi, Elmer Basilla, Krisnha Murti, Bima 
Indra, Ferdinand Dennis, Priguna, Alfredo, Yanuar Halim, Kristoforus 
Kevin, Devina Gracia, Evan Yapi, Josephine, Achmad Rizky, Richard dan 
Geary yang senantiasa menemani dan menghibur dikala sedang 
mengalami kesulitan selama prosesi penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.  

4. Keluarga besar FK Maranatha angkatan 2012, Emergency12, atas 
dukungan moral dan materi. 

5. Seluruh civitas keluarga FK Maranatha, atas keramahan dan dukungan 
doanya. 

6. Keluarga tercinta, Papa Pengky Walla,  Mama Lina, semua sanak keluarga 
yang tidak dapat disebutkan satu-satu, atas semangat, motivasi dan 
dukungan  doa dan materi, untuk menyelesaikan karya Tulis Ilmiah ini.  

   Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kebaikan yang telah 
diberikan. Akhir kata, semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat 
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bagi yang membutuhkan dan menginspirasi peneliti selanjutnya untuk meneliti 
lebih dalam dan luas.  

 

 

      Bandung, Desember 2015 

 

 

            Nikko 

 

 

 

 

 


