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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan
anugerah- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan Karya Tulis
Ilmiah (KTI) yang berjudul “PENGARUH JUS KACANG HIJAU (Phaseolus
radiatus L.) DALAM MENURUNKAN TEKANAN DARAH PADA PRIA
DEWASA” tepat pada waktunya.
Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar
Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran-Universitas Kristen Maranatha
(FK-UKM). Penulis menyadari bahwa KTI ini tidak dapat terselesaikan tanpa
bantuan dari berbagai pihak yang berada di sekeliling penulis. Dalam
kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih
yang sebesar – besarnya kepada:
1. Dr. Meilinah Hidayat, M.Kes, dr. selaku dosen pembimbing utama yang
bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberi saran dan
kritikan, masukkan, dukungan dan nasehat kepada penulis dalam
menyelesaikan KTI ini.
2. July Ivone, dr., MKK., MPd Ked. selaku dosen pembimbing kedua yang
banyak memberi saran masukkan, kritikan dan nasehat kepada penulis.
3. Tim KTI FK-UKM yang memberikan kesempatan kepada penulis dalam
menyelesaikan penulisan KTI ini.
4. Dr. Iwan Budiman, MS,MM, M.Kes, AIF, dr., yang bersedia membantu
dalam pengolahan statistik.
5. Papa, Mama, Arwandi, Innes yang selalu menjadi keluarga terbaik yang
memberi dukungan dan dorongan baik dalam bidang materil, tenaga, doa
sehingga KTI ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ivanna Valentina yang senantiasa memberi motivasi, menemani, memberi
dukungan, doa dan waktu yang bersedia mendengar keluh kesah penulis
selama penelitian berlangsung.
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7. Albert, Bambang, Wendra, Ludwig, Max terima kasih atas bantuan,
dukungan dan kerjasamanya dan teman – teman FK-UKM 2008 lain yang
tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan
semangat dalam menyelesaikan KTI ini.
8. Terima kasih kepada sukarelawan yang mau mengikuti penelitian ini,
sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik.
9. Seluruh pihak yang namanya tidak dapat di sebutkan satu persatu yang
telah memberikan bantuan kepada penulis, terima kasih banyak atas segala
bantuannya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak yang dapat di teliti dan dikembangkan
lebih lanjut dari Karya Tulis Ilmiah ini. Karena itu penulis sangat mengharapkan
kritik dan saran yang bersifat membangun dari rekan – rekan pembaca untuk
kesempurnaan KTI ini.
Akhir kata, penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat
dan menambah wawasan bagi para pembaca Karya Tulis Ilmiah ini.
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