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PRAKATA

Pertama-tama penulis memanjatkan puji dan syuhLr yang sebesar-besamya

kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan dan rahmatNya yang tak

terhingga, akhimya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan Karya

Tulis IImiah ini.

Karya Tulis IImiah ini dibuat untuk melengkapi salah satu syarat

mendapatkan gelar SaIjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran

Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

Segala hambatan, rintangan, dan kesulitan yang penulis temui selama

melakukan penelitian dan penulisan Karya Tulis Ilmiah tidak mungkin dapat

penulis atas! tanpa bantuan, dukungan, dan oimbingan dari berbagai pihak. Oleh

karena itu, pada kesempatan ini, penulis bennaksud untuk menyampaikan ucapan

terima kasih yang sebesar-besamya kepada:

. Felix Kasim, dr, M.Kes, selaku pembimbing, terima kasih atas segal a

bimbingan dan bantuan yang Anda berikan selama ini.

. .Iuriati, dr., selaku Kepala Puskesmas Sukawama, teIima kasih atas ijin yang

Anda berikan untuk melakukan penelitian di wilayah kerja Puskesmas yang

Anda pimpin dan kesediaan Anda dalam membantu memberikan masukan-

masukan yang sangat diperlukan untuk penulisan Karya Tulis I1miah ini.. Seluruh staff Puskesmas Sukawama, terima kasih atas bantuan Anda sekalian,

dalam memberikatl data- data unhlk penelitian ini.. Seluruh pengurus perpustakaan di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen

Maranatha, Bandung, terimakasih atas bantuan Anda sekalian dalam mencari

dan meminjamkan berbagai referensi yang penulis bUhLhkan.

. Kedua orang tua penuJis, yang telah memberikan segal a dukungan dana dan

kasih sayangnya.

. Semua teman-teman yang sangat banyak membantu dan mendampingi penulis

dalam segala suka dan duka selama melakukan penelitian dan menyusun

Karya Tulis I1miah ini, terutama buat lndra, lcex, Nana, Toyo, Aj Liong, Vira,

Jimmy, Uwi, Vina, Vena, Tommy, Bi11ie,nDe, dan semuanya.

VI



VB

. Semua pihak yang telah membantu penuhs dalam pembuatan Karya Tulis

l1miah ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga Karya Tuhs I1miah ini dapat bennanfaat bagi

semua pihak yang memblltllhkannya.

Bandllng, Januari 2005

Penuhs,

(Reni. H)
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