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PRAKATA

Dengan segala hormat,

ljinkanlah penulis menyampaikan sepatah dua patah kata kepada sidang

pembaca. Pertama-tama, dengan segala kerendahan hari dan penuh rasa syukur,

penulis memanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa beribu-ribu puji dan syukur,

karena berkat bimbingan dan rahmatNya yang tak terhingga, akhirnya penulis

dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan Karya Tulis llmiah ini.

Karya Tulis Ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan

gelar Smjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen

Maranatha, Handung.

Herbagai dan kesulitan penulis temui selama melakukan penelitian dan

pcnulisan Karya Tulis Ilmiah ini, dan kcsemuanya itu tidak akan dapat penulis

atasi tanpa bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak

langsung, baik dari segi moril maupun materiil. Olch karcna itu, pada kesempatan

yang berbahagia ini, ijinkan penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada:

. Lukas Tanubrata, dr., SpS(K), selaku Ockan Fakultas Kcdokteran Universitas

Kristen Maranatha, Handung.

. Diana Krisanti Jasaputra, dr, M.Kes, selaku koordinator KTI, atas ijin dan

persetujuan yang Anda berikan terhadap karya tulis ilmiah yang saya buat ini.

. Surya. T, dr., MPH & DTMH, selaku pcmbimbing utama, terima kasih atas

segala bimbingan dan bantuan yang Anda berikan selama ini.

. Kepala Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Kabupaten Cianjur, terima

kasih alas ijinnya mclakllkan pcnclilian di RlIrnah Sakil yang Anda pimpin.

. Arif, dr. SpA, dan Abdurachman, dr., SpA, atas masukan dan saran yang telah

diberikan dan atas ijinnya menggunakan poliklinik anak RSU Cianjur sebagai

tcmpat pcnelitian ini.
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VlI

. Bapak Sacful dan Ibu Rina, tcrirna kasih atas kcsediaannya dalarn rnernbantu

rnernbcrikan bahan-bahan yang sangat dipcrlukan dalarn pcnulisan Karya

Tulis IIrniah ini.

. Scluruh staff Rumah Sakit Urnurn Cianjur, tcrirna kasih atas bantuan Anda

sekalian, dalarn rnernberikan bahan-bahan untuk penelitian ini.

. Terima kasih kepada segenap responden yang telah bersedia membantu

penulis dalarn rnelengkapi data penelitian ini.

. Suamiku Andri dan anakku tercinta Nydia, terirna kasih atas pengertian dan

kasih sayangnya.

. Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan segala dukungan dan kasih

sayangnya.

. Sernua ternan-teman, khususnya Yuyun, Yuli, Hera, Biceci, Ipit, Toya,dan

Uci, yang sangat banyak rncrnbantu dan rncndarnpingi penulis dalarn segala

suka dan duka selama melakukan penelitian dan menyusun Karya Tulis Ilmiah

Inl.

. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan Karya Tulis

IImiah ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, jika terdapat kesalahan baik dalam sikap, tingkah laku,

perbuatan dan kata-kata selama pembuatan Karya Tulis IImiah ini, maka dengan

segala kerendahan hati, penulis mahan maaf kepada semua pihak. Harapan

penulis, semaga Karya Tulis lImiah ini dapat berguna bagi semua pihak yang

membutuhkannya.

Handung, Januari 2005

Penulis,

(Tanti Rachmawati)
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