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KATA PENGANTAR 

     Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 

atas berkat dan rahmat-Nya Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “PENGARUH 

BERBAGAI MACAM PEMANIS TERHADAP KADAR GLUKOSA DARAH” 

ini dapat terselesaikan dengan baik. Karya Tulis Ilmiah ini merupakan salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana kedokteran di FK UKM Bandung. 

     Dalam melakukan penelitian dan penyusunan karya tulis ilmiah ini tentunya 

tidak jarang dijumpai adanya halangan, rintangan, dan kesibukan sebagai 

mahasiswa kedokteran namun penulis banyak memperoleh dukungan dari berbagai 

pihak sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Yang terhormat, Lusiana Darsono dr., M.Kes. sebagai pembimbing pertama 

penulis yang selalu mendukung, memberi ilmu, saran, masukan, dan ide-ide 

selama penulisan karya tulis ilmiah ini, juga atas perhatian, kesabaran, waktu, 

dan tenaga yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya 

Tulis Ilmiah ini. 

2. Yang terhormat, Fenny, dr., Sp.PK, M.Kes. sebagai pembimbing kedua penulis 

atas dukungan, ilmu, saran, masukan, ide-ide, arahan, perhatian, kesabaran, 

waktu, dan tenaga yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

3. Kedua orang tua penulis, Rubi Purwono Atmosoekarto dan Anna Dianawaty 

Sobariah yang selalu memberi cinta, doa, dan dukungan kepada penulis. 

4. Saudara penulis, Armand Surya yang selalu memberi dukungan dan doa kepada 

penulis, 

5. Ibu Yuli selaku staff laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha yang membantu, membimbing, dan memberi dukungan kepada 

penulis. 
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6. D Beta Ramadhan, sahabat yang sudah seperti saudara sendiri bagi penulis, 

yang selalu mendukung dan mendoakan. 

7. Alfred Tri Susanto dan Diaz Hazrina yang telah banyak membantu, memberi 

doa dan motivasi bagi penulis. 

8. Sahabat-sahabat penulis: Amelinda, Annisa Nurhidayati, Clarissa, Dhara, 

Evelyn, Hyacintha, Liska, Maria Alfiani, Mutiara Rai, Nathania, Riana Tiara, 

dan Traxie yang telah banyak membantu, memberi dukungan, cinta, dan doa 

untuk penulis. 

9. Teman-teman satu pembimbing, yang telah mendoakan dan memberikan 

semangat. 

     Akhir kata, semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan 

berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Penulis menerima saran dan kritik 

dari pembaca agar kelak dapat dilakukan penelitian yang lebih baik. 
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