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PRAKATA

Puji syukur kepada Bapa Maha Kuasa atas segala kasih dan penyertaanNya
sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
Karya Tulis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.
Karya tulis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari semua
pihak, maka pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada :
Yang terhormat Jo Suherman, dr., MS, AIF atas kesediaannya menjadi
pembimbing utama, terima kasih atas segala kebaikan, dukungan dan kesabaran
selama membimbing saya dari awal hingga akhir.
Daud, Tigor, Bagus, Kris, A Tse yang selalu mendukung dan mendorong,
terima kasih atas perhatian, sehingga saya dapat meluangkan waktu serta semangat
sampai Karya Tulis Ilmiah ini selesai.
Teman-teman yang telah membantu dalam penelitian dan bersedia dengan
ikhlas meluangkan waktu dan menjadi naracoba serta memberi saran dalam
penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
Keluargaku, Mama dan kakakku terima kasih atas perhatian, dukungan,
kesabaran, serta doa yang tidak henti-hentinya.
Semoga Tuhan membalas semua kebaikan dan ketulusan semua pihak yang
telah membantu penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.

Penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang
membacanya dan juga penulis menyadari bahwa dalam dalam pembuatan Karya Tulis
Ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu mohon saran dan masukan
yang membangun.

Bandung, Januari 2008

Mario J. Effendy

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai mahasiswa Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang bertanda tangan di
bawah ini, saya:
Nama : Mario Josef Effendy
NRP

: 0210163

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Kristen Maranatha Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : EFEK COKLAT HITAM
(Theobroma cacao Linn) DAN COKLAT PUTIH DALAM MENURUNKAN
TEKANAN DARAH NORMAL PADA PRIA DEWASA. Dengan Hak Bebas Royalti
Non-Ekslusif ini Universitas Kristen Maranatha Bandung berhak meyimpan, mengalih
media/format-kan,
mengelola dalam bentuk pangkalan data (database),
mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain
untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap
mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas
Kristen Maranatha Bandung, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran
Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Bandung
Pada tanggal : Februari 2008
Yang menyatakan

(Mario Josef Effendy)

