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PRAKATA 

 

 Tiada kata yang dapat melukiskan rasa syukur dan terima kasih hamba kepada 

Bapa sekaligus sahabat sejatiku, Tuhan Yesus, yang senantiasa menemani, 

membimbing dan memberikan inspirasi sepanjang pembuatan Karya Tulis Ilmiah 

ini. Tulisan ini disusun sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi sarjana di 

Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

 Selama pembuatan Karya Tulis ini, banyak pihak-pihak yang senantiasa 

membantu dan mendukung penulis. Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak 

terima kasih kepada:  

1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. 

2. Tim KTI, untuk pembuatan dan sarana yang telah diberikan kepada saya 

dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. 

3. Winny. Suwindere, drg, MS, selaku pembimbing utama, terima kasih atas 

segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama ini, hingga saya 

dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

4. Meilinah. Hidayat, dr, MKes, selaku pembimbing pendamping, terima kasih 

atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama ini, hingga 

saya dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

5. Juriati, dr, selaku kepala puskesmas Sukawarna yang telah memberikan 

bantuannya.  

6. Ibu-ibu di puskesmas Sukawarna yang telah memberikan bantuan dalam 

mencari data, ibu-ibu di posyandu baik ibu-ibu kader maupun ibu-ibu dari 

bayi yang berusia 10-14 bulan yang telah memberikan waktunya untuk 

menjawab pertanyaan penulis serta mengizinkan penulis melakukan 

pengukuran terhadap anaknya. 

7. Seluruh staff dan pengurus Perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas 

Kristen Maranatha baik yang berlokasi di kampus maupun di Rumah Sakit 

Immanuel, terima kasih atas bantuan saat saya membutuhkan berbagai 

literature dan pustaka demi kelancaran pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. 
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8. Kedua orang Tua penulis, yang telah memberikan segala dukungan berupa 

nasihat, dana dan kasih sayangnya. 

9. Sahabat-sahabat penulis: Veronica E, Lydia S, Ratin A, Ko Yonce yang sangat 

banyak membantu dan mendampingi penulis dalam pengambilan data 

kuesioner. 

10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan Karya Tulis 

Ilmiah ini, langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu, terima kasih buat semua bantuannya. 

 

 Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis mohon maaf jika terdapat 

kesalahan baik dalam sikap, tingkah laku, pembuatan dan kata-kata selama 

penelitian dan pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. Penulis juga mohon kritik dan 

saran yang membangun dari seluruh pembaca. Semoga, Karya Tulis Ilmiah ini 

dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya. 

 

      Bandung, Januari 2006 

        Penulis, 

 

 

 

 

        Devi Purnamasari 
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