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KATA PENGANTAR 

Segala horrnat, puji dan syukur kepada Allah Bapa, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Penulis mengucapkan terimakasih 

kepadaNya atas waktu dan kesempatan terbaik yang dapat penulis peroleh hingga 

selesainya Karya Tulis Ilmiah ini, dan juga kepada semua pihak yang telah 

memberi bantuan yang tidak ternilai harganya. 

Ucapan terimakasi h penulis sebesar-besamya kepada: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 .  

6.  

7. 

Yang terhormat Meilinah Hidayat, dr., M.Kes., atas kesediaannya menjadi 

dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 

untuk memberikan pengarahan dan bimbingan serta dorongan moril selama 

proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

Yang terhormat Surya Tanurahardja,dr.,MPH.,DTMH, atas kesediaannya 

menjadi pembimbing pendamping, yang telah memberikan bimbingan dan 

pengarahan dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini. 

Kepala sekolah, staf pengajar serta adik-adik kelas 111, IV dan V MI Al- 

Inayah Kelurahan Sarijadi yang telah banyak membantu penulis dalam 

memberikan sampie dan data untuk keperluan penelitian ini. 

Staf pengajar laboratorium Parasitologi yang telah menyediakan sarana dan 

prasarana dalam proses penelitian Karya Tulis Ilmiah ini, khususnya kepada 

Budi Widyarto, dr., yang telah membantu pengambilan foto telur cacing dan 

kepada pak Samuel yang banyak membantu dalam proses penelitian ini. 

Administrasi Fakultas Kedokteran yang memberikan kemudahan dalam 

bi rokrasi . 

Keluarga tercinta, terimakasih untuk mama yang selalu memberikan 

dorongan, motivasi dan dukungan doa, bang Onni, bang Oceph dan adekku 

Apet yang kusayangi makasih buat bantuannya. 

Sahabar-sahabat dan rekan kerjaku k’Mom, Abeth, Lina, Shin-shin, Tiro, 

Deli, Acon, b‘ Antony, Epha, Anne, Echi dan anak-anak “Pniel“, makasih 

buat bantuan tenaga dan dukungan doanya , God bless you all. 
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8. Rekan-rekan bimbingan Vivi, k'Coy, k'Rini. Teman seperjuangan Nunenk, 

Icha, Marda, Celli, Ende. Untuk k 'Floren, Mulyadi, dan Mira serta rekan- 

rekan FK'98, tetap" Caiyo". 

Kiranya kasih setia dan perlindunganNya senantiasa menyertai kita semua dari 

saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. 

Bandung, Juli 2003 
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