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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, 
sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini. 

Adapun tujuan dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah salah satu syarat 
untuk mendapatkan gelar sarjana kedokteran (S.Ked) di Universitas Kristen 
Maranatha dan memberikan informasi kepada para pembaca yang budiman 
tentang permasalahan kesehatan reproduksi khususnya IUD sebagai salah satu 
metode kontrasepsi dalam program keluarga berencana. 

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, saya banyak mendapat bantuan dan 
bimbingan dari banyak pihak, baik dari segi moril maupun materiil, oleh karena 
itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. 

Pertama-tama kepada Surja Tanurahardja, dr., MPH, DTM&H, selaku ketua 
panitia Karya Tulis Ilmiah FK-UKM dan sebagai pembimbing utama saya yang 
telah sudi meluangkan waktunya dalam membantu dan membimbing saya dalam 
pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. Atas segala dukungan dan perhatiannya, saya 
ucapkan terima kasih yang tak terhingga. 

Kepada Donny Pangemanan,drg,SKM. dan DR. Iwan Budiman,dr,MS. yang 
telah meluangkan waktunya sebagai dosen penguji saya, untuk itu saya ucapkan 
banyak terima kasih. Juga kepada kedua orangtua saya yang tak henti-hentinya 
memberi dukungan dan perhatian dalam menyelesaikan penulisan Karya Tulis 
Ilmiah ini. 

Kepada Alex,dr. ,selaku kepala Puskesmas Sukawarna yang telah banyak 
memberikan informasi, ibu Elly, selaku pengurus di bagian KIA-KB di kelurahan 
Sukagalih, kecamatan Sukajadi Bandung, Kepala kelurahan dan Kepala 
kecamatan Sukagalih-Sukajadi, Bandung yang telah memberikan informasi, 
dukungan dan memberi ijin sehingga saya dapat melakukan penelitian lapangan. 
Juga kepada ibu Hartini, ibu Ecin, dan ibu Nung selaku kader kesehatan yang 
telah memberikan informasi dan petunjuk dalam melakukan penelitian lapangan. 
Terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan, dan kebaikannya yang tak dapat 
diungkapkan dengan kata-kata. 

Juga kepada adik saya, Rully, Dion, dan teman-teman saya, Jimmy Wahyu, 
Yusrianingsih, Regina, Melliana, Moyra, Astrid yang telah banyak membantu 
saya baik dari segi moril maupun materiil. Dan tentunya kepada semua pihak yang 
telah membantu saya sehingga penulisan Karya Tulis Ilmiah ini dapat 
diselesaikan. 

Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para 
pembaca, dan dengan rendah hati dan segala keterbatasan ini, kritik dan saran 
sangat saya harapkan, karena penulisan Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari 
sempurna. 

Terima kasih. 

Penyusun 
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