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KATA PENGANTAR 

 

     Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta karunia-

Nya sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.  

     Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Efek Konsumsi Buah Stroberi (Fragaria x 

ananassa) terhadap Peningkatan Memori Jangka Pendek” ini dibuat sebagai 

salah satu syarat untuk kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana di Fakultas 

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, Bandung.  

     Penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai 

pihak dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini, untuk itu penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  

1. Dedeh Supantini dr., Sp.S., MPd.Ked. selaku pembimbing utama dan 

Julia Windi Gunadi dr., M.Kes. selaku pembimbing pendamping yang 

telah memberikan bimbingan dan arahan serta kesediaannya dalam 

meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga karya tulis 

ilmiah ini dapat diselesaikan.  

2. Kedua orang tua penulis Freddy Agus Ibrahim dan Susilawati, adik 

dari penulis Raymond Ibrahim yang telah memberikan dukungan moril 

maupun materiil dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini. 

3. Sena Chandrahera, terima kasih untuk dukungan dan bantuan dalam 

penyusunan karya tulis ilmiah ini sehingga dapat selesai dengan baik 

dan tepat waktu. 

4. Allisa, Evelyn, Nadya yang telah meluangkan waktu dan membantu 

penulis saat melakukan percobaan. 

5. Teman-teman yang telah bersedia membantu menjadi subjek 

penelitian. 

6. Tim  Karya Tulis Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha yang telah membantu secara teknis dan memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk membuat Karya Tulis Ilmiah ini. 

7. Semua pihak yang telah membantu yang namanya tidak dapat 

disebutkan satu-persatu.  
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     Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan berkat dan penyertaan-Nya kepada semua 

pihak yang telah berperan dalam pembuatan karya tulis ini. Penulis mengharapkan 

masukan dan saran dari berbagai pihak agar Karya Tulis Ilmiah ini dapat menjadi 

lebih baik. Akhir kata, semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat membantu dan 

berguna bagi kita semua di kemudian hari.  
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