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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah Bapa di Surga atas rahmat

dan karunianya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang

berjudul : "Cakupan Pemberian Imunisasi DPT di Puskesmas Cikutra Bam

Kelurahan Sukaluyu Bandung Periode Tahoo 2002 - 2003" dengan lancar.

Karya tulis ilmiah ini disusoo dan diajukan ootuk memenuhi salah satu

syarat dalam menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Kedokteran di Fakultas

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan oogkapan rasa

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat yang telah diberikan sehingga penulis

dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

2. Drg. Donny Pangemanan selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan

waktunya serta kesabaran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan

kepada penulis.

3. Ketua Tim Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan kesempatan kepada

penulis untuk mengajukan Karya Tulis Ilmiah ini.

4. Keluarga di Jakarta, Bapak, Ibu, Kakak serta adik-adik semua atas do' a dan

dorongan semangatnya kepada penulis.

5. Kelurga di Serang, Mama, Kakak, dan adik-adik atas dorongan dan

semangatnya kepada penulis.

6. Suami dan anak-anak ku ( Edo dan Cha-cha ) yang selalu jadi sumber

semangat bagi penulis.

7. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu

penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.
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Akhirnya penulis berharap agar Karya Tulis Ilmiah ini dapat berguna bagi

semua pihak, dan dengan kerendahan hati penulis menerima saran-saran yang

berguna bagi perbaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

Bandung, Pebruari 2005

Penulis
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