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KATA PENGANTAR 

 

         Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya Karya 

Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Karya Tulis Ilmiah dengan judul 

“pengaruh seledri (Apium graveolens) terhadap penurunan tekanan darah laki-laki dewasa” 

ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Kedokteran. 

     Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini tentunya tidak lepas dari banyaknya kesibukan 

dan kesulitan yang dialami sebagai mahasiswa kedokteran namun semuanya dapat 

terselesaikan berkat bantuan dari dosen pembimbing, keluarga dan teman. Oleh karena itu 

saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah 

terlibat dan membantu penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya secara 

khusus kepada: 

1. Sylvia Soeng, dr., M.Kes., PA(K) sebagai pembimbing pertama atas waktu, tenaga, 

ilmu, dan bimbingan yang diberikan kepada saya untuk penulisan Karya Tulis Ilmiah 

ini. 

2. Julia windi, dr., M.kes sebagai pembimbing kedua atas waktu, tenaga, ilmu, dan 

bimbingan yang telah diberikan kepada saya untuk penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. 

3. Kepada teman seperjuangan Antonius Elugius sonbay, Grady Kharisma Pribadi, 

Yossie Eka Guventri Suprana, Villia ruthy yang memberikan masukan dan semangat 

dalam mengerjakan Karya tulis ini. 

4. Kepada Renaldi Tan, I Dewa Gede Agung Purwakatamayasa yang telah memberikan 

masukan dalam pengumpulan bahan. 

5. Kepada semua teman pelayanan pmk, dei inquisitores, dj.maud, roc, keluarga 

sukawarna yang selalu mengingatkan dan menyemangati dalam pembuatan KTI.  

6. Kepada 30 pria tangguh yang telah bersedia menjadi subjek penelitian. 

7. Kepada seluruh anggota keluarga tbm galenus, antidote atas dukungan kepada saya 

dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

8. Kepada kedua orang tua saya Yunus tandi dan Martha Patandhung, serta keempat 

kakak saya Herlina, Melik, Farnita, dan Ivon ireni. 

9. Semua pihak yag ikut membantu dan tidak dapat disebutkan satu-persatu. 



 

     Saya juga menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih ada hal-hal yang belum 

sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat 

membangun demi penulisan Karya Tulis Ilmiah yang lebih baik kedepannya. 

 

             

      Bandung, 28 november 2016 

 

       

Yalsin Hericson  
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