
PERBANDINGAN PEMBERIAN MAKANAN 

TINGGI KARBOHIDRAT DAN TINGGI 

LEMAK TERHADAP TINGKAT RASA 

KENYANG 

 

KARYA TULIS ILMIAH 

 

Karya Tulis Ini Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat  

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran 

 

LEVINA IRAWAN 

1410010 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 

BANDUNG 

 2017  



  Universitas Kristen Maranatha 

KATA PENGANTAR 

 

     Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 

anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini yang 

berjudul “Perbandingan Pemberian Makanan Tinggi Karbohidrat dan Tinggi 

Lemak Terhadap Tingkat Rasa Kenyang” dengan baik dan tepat pada waktunya. 

     Karya Tulis Ilmiah ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam 

memperoleh gelar Sarjana Kedokteran. 

     Penulisan Karya Ilmiah ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, 

dukungan baik moril maupun materi serta masukkan, baik langsung maupun tidak 

langsung berbagai pihak yang turut terlibat dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah 

ini. Oleh karena itu, penulis secara khusus dan tulus ingin mengucapkan terima 

kasih kepada: 

1. Dr. Iwan Budiman, dr., MS., MM., M.kes., AIF selaku pembimbing I atas 

bantuan, bimbingan, pikiran tenaga dan waktu yang sudah diberikan beliau pada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan baik dan tepat 

pada waktunya.  

2. Grace Puspasari, dr., M.Gizi selaku pembimbing II atas bantuan, bimbingan, 

pikiran tenaga dan waktu yang sudah diberikan beliau pada penulis sehingga 

dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan baik dan tepat pada waktunya.  

3. Kedua orang tua yang tercinta dan terkasih Papa Irawan Suriadinata, S.H dan  

Mama Juliawati Irawan serta  kakak terkasih Reyhan Irawan atas bantuan serta  

selalu berdoa, mendukung, menasehati, memberi tenaga dan waktu sehingga 

Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. 

4. Mami Chika terkasih yang telah sangat berjasa dalam membantu segala 

persiapan penelitian, mendukung, memberi tenaga dan waktu sehingga Karya 

Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. 

5. Sahabat - sahabat di Purwakarta (Julianty, Nida, Fuad, Wildan, Ahmad, Dicky, 

Reza, Fauzi, dan Rizqi) atas  dukungan dan semangat yang selalu diberikan 

kepada penulis. 
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6. Sahabat - sahabat di Bandung (Gabriela, Grace, Gerasimos, Rini, dan Zara) atas 

bantuan, doa, dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. 

7. Keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha angkatan 

2014 atas dukungan, bantuan, semangat, dan kerja samanya selama ini, sehingga 

Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. 

8. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam 

penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

     Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan dan 

kelemahannya, maka untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf 

dan mengharapkan masukan serta saran semua pihak demi perbaikan dan 

kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.   

     Akhirnya, semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 

yang membaca dan memerlukannya. 

 

       Bandung,  Juli 2017 
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