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KATA PENGANTAR 

     Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, karya tulis 

ilmiah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar , serta karya tulis ilmiah yang berjudul 

“Pengaruh Aromaterapi Minyak Esensial Kayu putih (Melaleuca leucadendron L) 

Terhadap Ketelitian Dan Kewaspadaan Pada Pria Dewasa” dapat selesai dengan cepat 

dan tepat pada waktunya. Karya tulis ilmiah ini sebagai salah satu persyaratan 

akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas 

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung.  

     Dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini tak jarang dijumpai adanya halangan 

maupun kesulitan, namun dengan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, 

akhirnya karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan, oleh karena itu, penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Dedeh Supantini, dr., Sp.S., MPd.Ked selaku pembimbing pertama dan Jeanny. E. 

L, dr ., M.Kes selaku pembimbing kedua yang telah memberikan perhatian, waktu, 

tenaga, pikiran, dukungan, dan bantuan moral dalam penyelesaian karya tulis 

ilmiah ini. 

2. Cindra Paskaria, dr., M.KM yang telah memberikan bantuan konsultasi statistik 

dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini. 

3. Teman-teman Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha : A.A. Khrisna. 

S.V, Monica Nidia, Cindy Nanda, Valentino Jantan Perkasa, Aulia Primavera, 

Angga Wirasaputra Rinti, Anthony Gunawan, Fanissa Salma Safira, Kevin Samuel, 

Rivina Rae, Carlos Ferdinandus, Antonius Sonbay, Yossie Guventri, Fransiska Yan 

Devina, Sheila Tamara Wisesa dan teman-teman lain yang tidak dapat saya 

sebutkan satu per satu atas perhatian, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan 

penulisan karya tulis ilmiah ini. 



4. Kedua orang tua, oma serta adik saya untuk segenap doa, perhatian, dukungan 

moril maupun materil dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan karya 

tulis ilmiah ini. 

5. Teman-teman TBM Galenus untuk segenap dukungan dan semangat sehingga 

penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

6. Teman-teman ANTIDOTE 2013 untuk segenap dukungan dan semangat sehingga 

penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

7. Maria Theresia Dellaocta Widya Permata untuk segenap doa, perhatian. dukungan 

dan semangat  sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini 

8. Rekan seperjuangan Alfonsa Angwarmase dan Rika Evadewy Tan yang 

mendukung dan membantu penelitian ini. 

 

Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca agar kelak dapat 

dilakukan penelitian yang lebih baik. 

Akhir kata, penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yang membutuhkan, baik para peneliti, pembaca, pihak fakultas, penulis sendiri, 

dan tentunya akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu kedokteran. 
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