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KATA PENGANTAR 
 

     Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmatNya yang 

begitu besar kepada penulis sehingga Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Efek 

Golden Raisin (Vitis vinifera L.) terhadap Tekanan Darah Normal pada Wanita 

Dewasa” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. 

     Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk 

menmperoleh gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha,Bandung. 

     Dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini tentunya banyak dijumpai kesulitan 

dan hambatan, tetapi dengan bantuan berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan 

karya tulis ilmiah ini dengan baik, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:       

1. dr. Ellya Rosa Delima, M.Kes selaku pembimbing utama karya tulis ilmiah ini 

atas segala perhatian, kesediaan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, 

kesabaran, saran serta motivasi dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

2. Dr. dr. Iwan Budiman, MS, MM, M.kes., AIF  yang telah banyak membantu 

dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Untuk segala perhatian, kesediaan 

meluangkan waktu, tenaga, pikiran, saran dalam pemilihan judul, dan motivasi 

dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

3. dr. Teresa Lucretia, M.Kes yang banyak memberikan masukan, saran, dan 

perhatian terutama pada awal pembuatan karya tulis ilmiah ini.  

4. Teman-teman yang sangat penulis sayangi, Andita L.M Budiono, Anatasia 

Melinda, Irene Chandra, Irene Carolin, Olivia K.H, Vanny Setiawan, Angie 

Katarina yang selalu menemani, memberikan dukungan, membantu segala 

pelaksanaan dari awal penelitian sampai akhirnya. Tak lupa untuk semua 

teman-teman lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu, terima kasih 

untuk semua atas perhatian, dukungan, dan bantuan dalam hal apapun 

sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. 
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5. Teman-teman yang telah bersedia menjadi subjek penelitian, penulis 

menyadari tidak mudah meminum jus raisinnya tetapi penulis sangat amat 

berterima kasih karena tanpa kalian semua tidak mungkin penelitian ini dapat 

berjalan dan akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.  

6. Adik, Maria Gracia B. yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Sekalipun 

mungkin masih belum mengerti, tetapi kehadirannya sangatlah penulis anggap 

suatu penyemangat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan karya tulis ini 

dengan baik pula. 

7. Keluarga penulis, terutama untuk oma Kristianti Latief (alm) yang dahulu 

selalu memberikan semangat dan dukungan yang selalu memotivasi penulis 

untuk mewujudkan cita-cita beliau melihat penulis dapat menjadi seorang 

dokter. Tanpa beliau, penulis tidak mugkin berada di sini dan menyelesaikan 

karya tulis ilmiah ini. Untuk papi Albertus J. Boseke dan mami Lannie Jusuf , 

opa Hartono Jusuf atas doa dan dukungan kepada penulis baik moril maupun 

materil sehingga memacu semangat penulis untuk menyelesaikan Karya Tulis 

Ilmiah ini. 

 

     Akhir kata semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat dan berguna bagi 

semua pihak yang membaca dan bagi perkembangan ilmu kedokteran di waktu 

kedepannya. 
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