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KATA PENGANTAR 

 

     Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala kasih karunia dan 

penyertaan-Nya yang Ia curahkan kepada penulis di setiap waktu sehingga Karya 

Tulis Ilmiah yang berjudul “Pengaruh Aromaterapi Sandalwood (Santalum album 

L.) terhadap Kecepatan Penurunan Tekanan Darah setelah Beraktivitas Fisik Berat” 

ini dapat terselesaikan dengan lancar dan tepat pada waktunya. 

    Karya tulis ini disusun sedemikian rupa sebagai salah satu persyaratan akademik 

untuk mencapai gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas 

Kristen Maranatha Bandung. 

     Pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini dapat terlaksana karena adanya bantuan serta 

dukungan dari berbagai pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung. 

Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpengaruh dalam terlaksananya 

Karya Tulis Ilmiah ini. Terima kasih saya ucapkan kepada: 

1. Stella Tinia Hasianna, dr,. M.Kes,. IBCLC selaku dosen pembimbing utama 

yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dorongan, tenaga, 

pikiran, dan saran-saran selama proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini 

dari awal hingga akhir. 

2. Ade Kurnia, dr,. Sp KJ. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah 

meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dorongan, tenaga, pikiran, dan 

saran-saran selama proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dari awal 

hingga akhir. 

3. Keluarga yang terkasih, Papa Krisdy Sebastian, Mama Ersje Retnowati, dan 

Adik-adik Moses dan Moris atas segala doa, dukungan, dorongan, 

perhatian, serta bantuan baik secara materi dan moril yang telah diberikan 

kepada penulis dari awal hingga akhir penelitian dan penyusunan Karya 

Tulis Ilmiah ini. 

4. Teman-teman yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk bersedia 

menjadi subjek penelitian dengan sukarela serta memberi dukungan dalam 

penelitian ini. 



5. Sahabat-sahabat penulis, Livia Dwi Buana, Cresentia Cyndy, Elmer Basila, 

Ruben Aprianto, Olivia, Andrea Azaria, Nadia Carolina, Sherilyn K. W., 

Bima, Vivian, Kanya, Lira, Tabita, Shielva, Chelsea Wibisono, dan Adelio, 

atas bantuan serta dukungan dalam penelitian dan penyusunan Karya Tulis 

Ilmiah ini. 

6. Teman-teman bimbingan yang selama ini bersama-sama menysusun Karya 

Tulis Ilmiah ini. 

7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah 

ini, namun tidak dapat disebutkan satu persatu.  

     Semoga Tuhan membalas segala kebaikan serta memberkati semua pihak yang 

telah memberikan doa dan dukungan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

     Akhir kata, penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat menjadi 

manfaat bagi masyarakat luas maupun para pembaca dalam perkembangan ilmu 

kedokteran di kemudian hari. 

 

       Bandung, Desember 2015 
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