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KATA PENGANTAR 

     Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa selalu 

memberikan nikmat, berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulisan karya 

tulis ilmiah yang berjudul “Pengaruh Pemberian Jus Buah Naga Putih (Hylocereus 

undatus) terhadap tekanan darah normal laki-laki dewasa tahun 2014” ini dapat 

diselesaikan. 

     Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk 

mencapai gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran Universitas 

Kristen Maranatha, Bandung. 

     Karya tulis ilmiah ini terselesaikan dengan baik, atas bimbingan dan arahan 

dosen Pembimbing serta pihak-pihak terkait. Untuk itu penulis mengucapkan 

terima kasih kepada:  

1. dr. Sylvia Soeng, M.Kes selaku Pembimbing Utama, penulis mengucapkan 

terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada beliau yang senantiasa 

meluangkan waktu dan membimbing dengan sabar, tulus dan ikhlas, 

memberikan dorongan, bimbingan, dan saran yang sangat berguna untuk 

penulis dalam proses penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. dr. Julia Windi, M.Kes., selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa 

meluangkan waktu dan membimbing dengan sabar, tulus dan ikhlas, 

memberikan dorongan, bimbingan, dan saran yang sangat berguna untuk 

penulis dalam proses penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis mengucapkan 

terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. 

3. Seluruh subjek penelitian yang secara sukarela telah berpartisipasi dalam 

penelitian karya tulis ilmiah ini, tanpanya penelitian ini tidak dapat dilakukan. 

4. Seluruh staff pengajar, dokter dan dosen di Fakultas Kedokteran Umum 

Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan ilmu yang berguna 

kepada penulis. 
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5. Kedua orang tua, Ibu Nurlaely Mustafa Putri, Ayah Teguh Heryanto, serta 

kedua adik Karina Kalasuba, dan Fauzan Makarim, yang sangat penulis cintai, 

yang telah memberikan dukungan, perhatian, kekuatan dan doa yang selalu 

menyertai  penulis. 

6. Rekan-rekan sejawat di Fakultas Kedokteran Umum Universitas Kristen 

Maranatha yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan, doa, serta dukungan kepada penulis. 

7. Sahabat seperjuangan, Muhammad Astra Ramdhani, Anggitha Raharjanti, 

Leviani Tan, Raisa Dewi Afianty, Andina Tri Augustiani, Mia Maya Ulpha, 

Olivia Ardini, Rd. Diah Mutmainah, Katarina Risang, Nurul Aprinda, Leuwih 

Mentari, Kamajaya Mulyana, Hardy Wibowo, Putu Darma, Albertus Wibisono, 

Yohanes Priyo, Yudhi, yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam 

penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. 

8. Rekan-rekan Patogen 2011 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

9. Pihak lain yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis. 

 

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

semua pihak yang membaca dan bagi perkembangan ilmu kedokteran. 
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