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KATAPENGANTAR

Pu.ii dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan KTI ini.

Penulisan KTI ini tidak akan tedaksana dengan baik tanpa bantuan dari

berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima

kasih yang sebesar-besamya dan tulus ikhias kepada :

1. Donny Pangemanan, Drg., SKM., sebagai pembimbing yang telah bersedia

meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing, membantu dan

memberikan pengarahan tentang penulisan ini.

2. H. U Hidayat B.A, sebagai Lurah Sukawarna dan dr. Leopold Raranta sebagai

kepala puskesmas Sukawarna yang telah mengijinkan dilaksanakannya

penelitian ini.

3. Bidan Hj. 0 Sri Hartati, sebagai Ka. sub.sie KIA, Ibu lmas Hariawati sebagai

Ka.Ur TU, kader dan semua akseptor KB yang telah memberikan kemudahan

dalam pengumpulan data.

4. Bapa dan ibu tersayang yang selalu memberikan doa, dorongan dan dukungan

bail<moril maupun materiIjuga teteh dan AIda yang selalu memberikan cinta.

5. Ternan-ternan terbaik Ajeng, Uwie, Marda, lka, Yayu, Ende, Vivi, teh Ira, ka

Lisa, lntan, Lidar dan Yosu terima kasih selalu mendengarkan dan mengerti

setiap keluhan you're the best one i have.

Mudah-mudahan segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis

mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata penulis berharap semoga KTI ini dapat bermanfaat bagi para

pembaca., penulis dan terutama bagi Puskesmas Sukawarna, yang merupakan

temp at penelitian ini dilaksanakan.

Bandung, Oktober 2003

Nurmala Hasanah
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