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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 deng judul Pengaruh Cokelat Hitam (Theobroma cacao) 

Terhadap peningkatan memori jangka pendek 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. Dr. Iwan Budiman, dr., MS., MM., M.Kes., 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. Ellya Rosa Delima, 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, Candice, Eka, Nadia, Kezia, Wilson, Ariella, Vinka, 

Elton, Samuel, dan Geary yang senantiasa menemani dan menghibur dikala 

sedang mengalami kesulitan selama prosesi penyelesaian Karya Tulis Ilmiah 

ini. 

4. Teman seperjuangan, seluruh tim kerja KTI yang selalu menjadi 

penyemangat selama bimbingan dan motivasi untuk menyelesaikan Karya 

Tulis Ilmiah ini dengan baik.  

5. Teman-teman yang rela membantu sebagai subjek penelitian. 



6. Keluarga besar FK Maranatha angkatan 2012, Emergency12, atas dukungan 

moral dan materi. 

7. Seluruh civitas keluarga FK Maranatha, atas keramahan dan dukungan 

doanya. 

8. Alfredo, partner, teman baik, kakak, yang selalu mendukung dan dengan 

sabar menemani tiap prosesi persiapan karya tulis ilmiah ini sehingga dapat 

selesai dengan baik dan tepat waktu.  

9. Keluarga tercinta, Papi Andre,  Mami Sienny, adik Michael, Oma, 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 bagi yang membutuhkan dan menginspirasi peneliti selanjutnya 

untuk meneliti lebih dalam dan luas.  

 

             Bandung,  Oktober 2015 

 

 

 

           Sherilyn K. Wenas 

 

 

 

 

 

 

 

 


