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TEKANAN DARAH PADA LAKI-LAKI DEWASA MUDA”. 
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diselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada :  

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

KTI dan dr. Jo Suherman, MS., AIF selaku pembimbing pendamping KTI 

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

bantuan moral dalam penyelesaian KTI ini.  

2. Seluruh subjek penelitian yang secara sukarela telah berpartisipasi dalam 

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

dilakukan. 

3. Rekan-rekan seperjuangan Adiet Wahyu Kristian, Ryan Avila 

Johannnes,Yahdiel Alexander, keluarga besar Pesta Bujang, kepada Tim 
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bagi semua pihak yang membutuhkan, baik para peneliti, pembaca, pihak 
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