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SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Santy 

NRP : 9710001 

Menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah hasil karya sendiri, dan bukan 

duplikasi dari orang lain. 

Apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar, maka 

saya besedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku. 

Demikian pernyataan saya. 

Bandung, Maret 200 1 

Santy 
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KATA PENCANTAR 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala Rahmat dan Karunia yang dilimpahkanNya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

Penulisan karya tulis ilmiah ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

wajib untuk mencapai gelar Sajana Kedokteran di Universitas Kristen Maranatha 

Bandung. 

Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini tidak dapat terselesaikan tanpa 

bantuan berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa 

terimakasih sebesar-besarnya kepada : 

1. 

2. 

3 .  

4. 

5 .  

6 .  

7. 

8. 

Prof. Sulaiman Sastrawinata dr., SpOG; sebagai dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan ijin dalam pembuatan 

karya tulis ilmiah ini. 

Donny Pangemanan drg., SKM; sebagai dosen pembimbing yang telah 

bersedia menyediakan waktu dan tenaga dalam membimbing, membantu dan 

memberikan pengarahan tentang pembuatan karya tulis ilmiah. 

Dr. H. Achmad Hidajat, M.Kes; sebagai Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah 

Kabupaten Bandung. 

Ajep Sjarif Hidayat; sebagai Kepala Desa Sayati Pemerintahan Kabupaten 

Bandung, Kecamatan Margahayu. 

Kepala RT/RW Desa Sayati Kecamatan Margahayu 

Seluruh pihak di BPU Puskesmas Bihbul 

Seluruh kader Posyandu Kenanga VIII di Desa Sayati RW 08, Kecamatan 

Margahayu. 

Kepada semuda sahabat yang telah ikut membantu sampai diselesaikannya 

karya tulis ilmiah ini. 
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Penulis menyadari bahwa walaupun penulis telah berbuat semaksimal 

mungkin, tetapi tetap mempunyai keterbatasan dan kekurangan sehingga karya 

tulis ilmiah ini jauh dari sempurna disebabkan keterbatasan waktu, pengetahuan 

dan pengalaman penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun untuk 

menyempurnakan karya tulis ilmiah sangat penulis harapkan. 

Akhir kata penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat 

bagi para pembaca sekalian dan semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi 

baik semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

Bandung, Juli 2001 

Penulis 
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