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KATA PENGANTAR 

 

 

     Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan 

rahmat, berkat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah 

dengan judul : “EFEK PISANG RAJA (Musa paradisiaca L.) TERHADAP 

PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PRIA DEWASA”. 

     Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

program sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha Bandung. Dalam pembuatan KTI ini tidak jarang dijumpai adanya 

rintangan dan kesulitan, namun dengan bantuan serta dukungan dari berbagai 

pihak, akhirnya karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Edwin Setiabudi H., dr., Sp.PD-KKV,FINASIM selaku pembimbing utama 

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

bantuan moral dalam penyelesaian KTI ini.  

2. Dr. Diana Krisanti Jasaputra, dr., M.Kes. selaku pembimbing pendamping 

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

bantuan moral dalam penyelesaian KTI ini.  

3. Kedua orang tua penulis, Ignatius Gunardy dan Panca Mustikawati serta kakak 

penulis Christovictor Nantara Tunggal, yang selalu member doa, bantuan, 

serta motivasi dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

4. Seluruh subjek penelitian yang secara sukarela telah berpartisipasi dalam 

penelitian karya tulis ilmiah ini, tanpa mereka penelitian ini tidak dapat 

dilakukan. 

5. Rekan-rekan seperjuangan Risang Haryo Raditya, Adiet Wahyu Kristian, 

Ryan Avila Johannnes, Hustorio Simamora serta keluarga besar Pesta Bujang 

yang telah membantu dan memberikan dukungan dan doa kepada penulis. 

6. Teman-teman Home Sweet Home dan segenap anggota TBM Galenus. 
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7. Dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya 

yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan Karya 

Tulis Ilmiah ini.  

8. Angkatan 2012 yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam 

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.  

     Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari sempurna. 

Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca agar kelak 

dapat dilakukan penelitian yang lebih baik. 

     Akhir kata, penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang membutuhkan, baik para peneliti, pembaca, pihak fakultas, 

penulis sendiri, dan tentunya akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

kedokteran.  
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