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KATAPENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan

kanmia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan KTI ini.

Penulisan KTI ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan dari

berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima

kasih yang sebesar-besamya kepada :

1. Felix Kasim, dr., M Kes., sebagai pembimbing yang telah bersedia

meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing, men1bantu, dan

memberikan pengarahan tentang penulisan ini.

2. dr. Hj. Nori K Saleh sebagai kepala Puskesmas Sukajadi yang telah

mengijinkan dilaksanakannya penelitian.

3. Ibu Hj. Wiwik sebagai sie P2M yang telah memberikan kemuqahan dalam

pengumpulan data.

4. Keluarga ku, Papa, Mama, Ayuk dan Adek yang selalu mcmberikan do'a,

dorongan dan duktmgan baik moril mauptm materi!.

5. Endang Surono yang mendengar, mengerti setiap keluhan dan yang selalu

memberikan cinta.

6. Tcman-teman terbaik, Dini, M..la, Uwie, Vira, Kak Rcrc, Kak Ola terima

kasih atas bantuan kalian.

Mudah-mudahan segala amal kebaikan yang telah dibclikan kepada penulis

mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan YME.

Akhir kata penulis berharap semoga KTI ini dapat bennanfaat bagi para

pembaca, penulis dan bagi Puskesmas Sukajadi yang merupakan tempat penelitian

ini dilaksanakan.

Handung, Ja11ltari :W05

Dwi Numli Rini A
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	Yang bertanda tangan di bawah ini: 
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	Apabila dikemudian hari diketahui ini tidak benar, maka saya bersedia 
	menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku. 
	Demikian pemyataan saya, 
	Bandlmg, Febmari 2005 
	Dwi Nunni Rini A 


	page 4
	Titles
	KATAPENGANTAR 
	Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S WT atas rahmat dan 
	6. Tcman-teman terbaik, Dini, M..la, Uwie, Vira, Kak Rcrc, Kak Ola terima 
	Handung, Ja11ltari :W05 
	Dwi Numli Rini A 
	VI 



	Master Index: 
	Back to TOC: 
	Help: 
	UK Maranatha Logo: 


