
PENGARUH BUAH TOMAT
(LycofJer~'icunl esculentum Mill.)

TERHADAP TEKANAN DARAH WANITA DEWASA

KARY A TlJLIS ILMIAH

Karya Tulis Ini Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran

AGENG PRASETIA
0110175

FAKULTASKEDOKTERAN
UNIVERSITAS KRISTEN MARANA THA

BANDUNG
2004

http://www.maranatha.edu


KATAPENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana atas rahmat, berkat dan anugerah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis IImiah ini

Penulis menyadari bahwa penulisan Karya TuIis Umiah ini tidak dapat selesai

tanpa adanya bantuan serta dukungan baik langsung maupun tidak langsung dari

berbagai pihak yang banyak mendukung penyelesaian Karya Tulis IImiah ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang

sebesar-besamya kepada :

. Lusiana Darsono, dr. M.Kes. Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia

menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk memben"kan bimbingan dan

pengarahan dengan segenap hati dalam penyusunan Karya Tulis IImiah ini.

. Jo Suhennan, dr. MS.AIF. Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia

menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan

pengarahan dengan segenap hati dalam penyusunan Karya Tulis IImiah ini.

. Terima Kasih kepada Oekan serta dosen-dosen FakuItas Kedokteran

Universitas Kristen Maranatha yang telah mengajarkan dan memberikan

ilmunya yang sangat berguna dan membantu dalam penuIisan Karya Tulis

IImiah ini.

. Tim Karya Tulis IImiah Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha

yang telah memben"kan kesempatan kepada penuIis dalam menyelesaikan

penulisan Karya Tulis IImiah ini.

. Kepada keluargaku, Bapak dan Mama, serta adik- adikku Dwi, Rama, Putra

atas dorongan, doa, semangat, perhatian, dan bantuan selama penulis

menyelesaikan Karya Tubs IImiah ini

. Terima kasih tak terhingga kepada Vivi, Enrika, Fitria, Ina, Jelly, Jelsy,

Kristin, Mela, Nidya, Prima, Rika, Rini,Tika, Windy, dan Wita atas bantuan

dan kesediannya menjadi naracoba sehingga Karya TuIis IImiah ini dapat

selesai.
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. Terima kasih juga kepada Nana, Karina T., dan Wira atas bantuannya

sehingga Karya Tulis IImiah ini dapat diselesaikan.

. Serta semua sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah

memben"kan bantuan dan dorongan kepada penulis, baik secara langsung

maupun tidak langsung dalam menyusun Karya Tulis IImiah ini.

Di dalam Karya Tulis IImiah ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari

sempuma, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang

membangun. Akhimya penulis berharap semoga Karya Tulis ini dapat bennantaat

bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandllng Jllii 2004

Penlilis

(Ageng Prasetia)
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