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KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus karena hanya berkat, anugerah dan

pimpinanNya sajalah maka Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan.

Penulisan dan penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak lepas dari dukungan

dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima

kasih yang sebesar - besarnya kepada :

I. Lusiana Oarsono, dr, Mkes selaku pembimbing pertama yang telah banyak

membantu, membimbing, memberi masukan dalam penyusunan KTI ini dan

mengorbankan waktunya yang sangat berharga..

2. Jo Suherman, dr, MS selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberi

waktu, bimbingan dan masukan dalam penyusunan KTI ini.

3. Ternan - temanku, yaitu : Karina, Martha, Nidia, Oina, Siska, Emi, Sukma,

Evi, Oian, Uci, Ucang, Teh Oede, Ka Vivi yang telah bersedia memberikan

waktu untuk menjadi naracoba dalam penelitian ini.

4. Papa, Mama, Ka Ratna dan Oek Evi yang tercinta yang selalu memberikan

semangat, nasehat, perhatian, bimbingan dan doa.

5. Kakak PA-ku, Ka Sylvia yang telah memberikan dukungan dan doa selama

penyusunan KTI ini.

6. Ternan - ternan terkasihku dalam PMK yang selalu menyemangati dan

memberikan doa yang tidak berkesudahan.

7. Oek Westri buat dukungan, perhatian dalam percobaan ini dan doa yang

telah diberikan.

8. R. Oahlan Muchlis, Ors., MT yang telah memberikan bantuan dan

bimbingan dalam penyusunan statistik.

9. Ka Fitri dan Ka Oini yang memberikan banyak masukan dalam penyusunan

KTI ini.

10. Ternan - ternan kostku, Shirley, Sherly, Natalia, Lisna, Ribka, Tassia, terima

kasih buat dukungan, penghibuaran dan perhatiannya.

11. Adik - adik PA-ku Tisha dan Shinta buat perhatian, doa dan dorongan

semangat selama ini.
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12. Oevi yang telah meminjamkan Sphigmomanometernya pada awal

percobaan.

13. Windi, Karina dan Mildha ternan seperjuangan dalam penyusunan statistik.

14. Nike Trisni yang mau memberi semangat dan masukan untuk KTI ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya tulis ini masih terdapat

banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang

bersifat membangun dari para pembaca sehingga nantinya akan didapatkan hasil

yang lebih baik. Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi para

pembaca dan pihak yang mmbutuhkan.

Bandung, Januari 2005

Rani Manalu
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