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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

anugrah, kasih, dan kuasa-Nya yang diberikan sehingga pada akhirnya saya dapat 

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan baik yang berjudul “Efek Susu Sapi 

Tinggi Kalsium terhadap Tekanan Darah Pria Dewasa”. 

 Karya Tulis Ilmiah ini disusun untuk memenuhi persyaratan 

menyelesaikan tahap pendidikan sarjana kedokteran Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

 Dengan segala kerendahan hati, penulis mohon maaf apabila terdapat 

kekurangan ataupun kekeliruan dalam penyusunan  Karya Tulis Ilmiah ini. Oleh 

karena itu, penulis mohon saran dan masukan dari berbagai pihak. 

 Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah 

membantu, membimbing, memberikan dukungan, dorongan, semangat, doa, 

kasih, dan perhatian kepada penulis yang dalam proses penyusunan tentunya 

terdapat tidak sedikit dijumpai cobaan, tragedi, dan berbagai kesibukan sebagai 

mahasiswi kedokteran sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapet selesai dengan baik, 

yaitu kepada: 

1. Rizna Tyrani Rumanti, dr., M. Kes, selaku dosen pembimbing utama atas 

waktu, saran, bimbingan, dan segala dukungan yang diberikan kepada 

penulis. 

2. Fanny Rahardja, dr., M.Si, selaku dosen pembimbing pendamping atas 

waktu, saran, bimbingan, dan segala dukungan yang diberikan kepada 

penulis. 

3. Alm. Pinandojo Djojosoewarno, Drs., dr., AIF. yang dalam masa hidupnya 

beliau telah menjadi pembimbing utama penulis hingga pada akhirnya 

beliau dipanggil pulang kembali ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa. 

Terima kasih atas waktu, bimbingan, nasihat dan segala ilmu yang dokter 

berikan semasa hidup. 
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4. Papa, Mama, dede-dede ku Almer dan Alma atas segala doa dan 

dukungannya baik secara moril dan materiil yang telah diberikan kepada 

penulis selama ini. 

5. Alfred, Deni, Lusen, Owen, Ganesa, Devin, Zeus, Raymond, Pras, Danny, 

Osu, Tony, Alfred, Edward, Hans, Reevaldo, Wawan, Gumelar, Aqil, 

Nino, Grady, Vano, Aldy, Rambo, Christian, Billy Dwi Cahya, Billy 

Nicholas, Kelvin, Milny, Hilmi, dan Yosua Arif. Terima kasih telah 

meluangkan waktu kalian untuk membantu saya diantara padatnya jadwal 

kuliah. 

6. Serta semua teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini yang namanya tidak dapat disebutkan 

satu persatu. 

Akhir kata semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 

yang membutuhkan. 
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