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Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Illahi Robbi atas segala kesempatan 

dan kekuatan yang penulis peroleh sehingga penyusunan karya tulis ilmiah ini 

dapat diselesaikan. 

Penyusunan karya tulis ilmiah dengan judul, PIL KB UNTUK PRIA 

SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PILIHAN ALAT KONTRASEPSI 

merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran 

( S. Ked ) di Fakultas Kedokteran, Universitas Kristen Maranatha, Bandung. 

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak lepas dari perhatian, 

bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis 

mengucapkan terima kasih kepada : 
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Prof. Sulaiman Sastrawinata, dr., Sp.OG, selaku Dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha, Bandung. 

Surya Tanurahardja, dr, MPH, DTM&H, selaku Pembantu Dekan I dan 

Ketua Tim Karya Tulis Ilmiah, yang telah memberi kesempatan pada penulis 

untuk membuat suatu karya tulis ilmiah. 

Iwan Muljadi, dr., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Kedokteran Universitas 

Kristen Maranatha, juga selaku pembimbing utama yang telah membimbing 

dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini. 

Sylvia Soeng, dr., selaku pembimbing pendamping yang dengan bantuannya 

telah membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

Joshua Adiwidjaja, dr., SpM, selaku dosen wali yang telah banyak memberi 

arahan dan masukkan selama penulis menjalani studi. 

Ayah dan Ibu tersayang, de Evi, de Agil yang telah memberikan dorongan 

baik moril maupun materil serta do'a yang sangat berarti buat penulis. 

Neneng, Intan, Herma, Evy, Anjar, Risma, Farra, Afries, Aria, Sanny, ocef, 

terima kasih atas kebersamaannya, dukungan, semangat, yang kalian berikan 

sehingga penyusunan karya tulis ilmiah ini dapat selesai. 
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8. Teman-teman kampus angkatan 97 yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu terima kasih atas segala dukungannya. 

9. Teman setiaku Gugum, terima kasih atas perhatian, dorongan, dan semangat 

sehingga karya tulis ini dapat selesai. 

10. Kakakku aa Heri terima kasih atas bantuannya, waktunya dan nasehatnya. 

1 1. Semua keluarga di Majalaya dan Sarijadi yang telah memberi do'a dan 

dukungan serta banyak membantu dalam menyelesaikan KTI ini. 

Semoga amal dan kebaikannya diterima dan dibalas oleh Allah SWT. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan karya tulis 

ilmiah ini, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. 

Dengan segala kerendahan hati semoga hasil karya tulis ilmiah ini bermanfaat, 

bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya terutama bagi rekan-rekan 

mahasiswa di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, 

Bandung. Amin 

Bandung, Agustus 2001 
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