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PRAKATA

Pertama-tama, penulis mengucapkan puji Syukur kehadirat Illahi, karena atas

kehendak-Nyajuga akhirnya karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan.

Karya tulis ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

sarjana kedokteran (S.Ked.) di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen

Maranatha Bandung.

Berbagai kesulitan selama melakukan penelitian dan penyusunan telah

didapatkan penulis dan kesulitan tersebut tidak dapat diatasi oleh penulis tanpa

bantuan dari berbagai pihak baik langsung ataupun tidak langsung, baik moril

maupun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mgm

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

. Donny Pangemanan, drg., S.K.M, selaku pembimbing utama, terima kasih

atas bimbingan yang telah diberikan selama ini.. Bastion Foristian Dh, dr., Susy Tjahjani, dr., M.Kes., dan Pinandojo

Djojosoewarno, Drs., dr., AIF, atas saran-saran yang telah diberikan saat

pelaksanaan sidang karya tulis ilmiah ini.

. Didi Supardi, S.K.M, selaku Kepala Puskesmas Simpenan Kecamatan

Simpenan, juga keluarganya, terima kasih atas bantuan-bantuan dan

kemudahan-kemudahan yang telah begitu banyak diberikan pada penulis.

. Staf Puskesmas Simpenan Kecamatan Simpenan, Sukarya, Pardi, Rokhim,

terima kasih atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan pada

penulis.

. Penduduk Kedusunan Sangrawayang Desa Kertajaya, terima kasih atas

kesediannya menjadi responden.. M.Gangan Sena A, rekan kerja penulis, terima kasih atas bantuan dan

masukannya juga dalam suka dan duka selama melakukan penelitian.

. Ayah dan Bunda, yang telah memberikan dukungan moril dan materiilnya

kepada penulis, juga Yusuf dan Meishkafadiah, kakak dan adik penulis.

. Anwar Turjana, dr., M.Kes., beserta keluarganya, terima kasih atas

kemudahan-kemudahan yang telah diberikan pada penulis.
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Vll

. Para peneliti dari NAMRU-2, lwa, dr., lrwan, Rini, Awaludin, Supriyanto,

Ujang, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan pada penulis.

. Kakak-kakak senior penulis a.l. lchwan, lndra Nur Hidayat, Nenden Dewi,

lndra Jaya, Benny L.R, Gede, Fristiani, Parlin P.S., Sudirja, Yulius, Aria,

Budiman, Maranu, Arie Sakti, Edmonson, Emkel, Khrisna, Odilia, juga

teman-teman penulis antara lain Adam, Alita, Ananda Yulian, Ananda

UBi, Arief, Ardy, lndra Prasetya, Lili, Nisaa, Nugroho Muji, Nuriman,

Ronggo, Sammy, terima kasih atas bantuan, masukan, dan dukungannya.

. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan karya tulis

ilmiah ini, yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

Penulis pun tidak lupa memohon maaf kepada semua pihak jika selama

pembuatan karya tulis ilmiah ini telah melakukan kesalahan baik dalam perkataan

maupun perbuatan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Harapan penulis,

semoga karya tulis ilmiah ini dapat berguna bagi semua pihak yang

membutuhkannya.

Bandung, Januari 2005

Penulis,

Muhammad Fahrizal
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