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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 

rahmat dan hidayahNya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. 

Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

kelulusan dalam menyelesaikan program Sarjana Kedokteran (S.Ked) Fakultas 

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. 

Dalam Penulisan ini, tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan dan 

dukungan dari semua pihak, baik secara moril maupun materil, secara langsung 

ataupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan 

rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
- Yang Terhormat Donny Pangemanan, drg, SKM atas kesediaannya menjadi 

pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas segala kebaikan, 

bantuan, pikiran, waktu, kesabaran serta dorongan moril yang tidak 

terhingga, sehingga penuiis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

Yang Terhormat Lily Zuarti,dr sebagai Kepala Puskesmas, kader-kader 

Posyandu serta ibu-ibu di Kelurahan Sekejati yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk memberi data dan informasi dalam penulisan 

skripsi ini. 

Yang Terhormat Lurah Sekejati Bapak Tommy Kosmiri beserta staff yang 

telah bersedia membantu memberikan data dalam penulisan skripsi ini. 

Sahabat-sahabatku Binsar, Earli, Benny, Eric, Agus, llman terimakasih atas 

bantuan, kerjasama dan kebersamaannya selama penulisan skripsi ini dan 

masih banyak lagi rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan namanya satu 

persatu, semoga kebaikan dan bantuan rekan-rekan semua mendapat balasan 

yang lebih baik dari Allah SWT. 

Rekan-rekan Sadagori yang selalu memberi semangat dan motivasi agar 

penulisan dapat terselesaikan. 

- 

- 

- 

- 
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Yang Tersayang Mamah, Papap, Mamih Wastu, Pepep, Indi, Umar, Rai serta 

keluarga besar Wastukencana dan Padjajaran terimakasih atas perhatian dan 

doanya selama ini. 

Yang Tercinta kakak-kakak dan adik-adikku Baji , M.Harun,dr,SpOG , 

Oemi Kalsum,dr,SpPA , Munni,S.H , Mas Rafioen, M.Arsyad,S.H , Eka, 

Hanisah,S.E , Boni,S.E , M.Taufik, Ella, Zulfi , Ratna, Kelly,Ir , Renny , 

Gudi , Gunadi,S.E serta keponakanku yang lucu-lucu terimakasih atas 

dorongan dan doanya. 

Yang Tercinta anak isteriku Raja dan Ira yang selalu memberi perhatian, 

kasih sayang, doa, inspirasi dan semangat dalam hidup. 

Yang Tersayang kedua orangtuaku Abba dan Mamih terimakasih yang 

sedalam-dalamnya telah membesarkan, mendidik penulis dengan penuh 

kesabaran dan limpahan rasa kasihsayang serta memberikan doa-doa, teguran 

dan scmangat hidup. 

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang 

membacanya. 

Semoga Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang akan membalas 

atas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini. 

Bandung, Desember 2002 

MOHAMAD R A F l  
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