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PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,

karena atas berkat, rahmat dan bimbinganNya yang tak terhingga, akhirnya

penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan Karya Tillis llrniah ini.

Karya Tulis llrniah ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan

gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen

Maranatha, Bandung.

Berbagai kesulitan dan hambatan yang penulis temui selama melakukan

penelitian dan penulisan Karya Tulis Ilrniah ini tidak mungkin dapat penulis laliu

tanpa bantuan dan birnbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini, penulis berrnaksud untuk menyampaikan ucapan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada:

· Felix Kasim, dr, M.Kes, selaku pembimbing utarna, terirna kasih atas

segala birnbingan dan bantuan yang Anda berikan selarna ini

· Iwan Budirnan, dr, Dr, MS, AIF, dan Winny_ Suwindere, drg, MS, selaku

penguji, terima kasih atas kesediaan dan kebaikan Anda berdua untuk

menguJI saya.

· Selly Kristanti, dr, selaku Kepala Puskesrnas Cikutra Barn, terirna kasih

atas kesediaannya membantu memberikan bahan-ballan yang sangat

diperlukan dalam penulisan Karya Tulis Ilrniah ini, dan atas ijin Anda

menggunakan Wilayab Kelja Puskesmas yang Anda pirnpin sebagai

lokasi penelitian ini.

· Alrnarhum Papa tersayang, yang selarna mdupnya telah memberikan kasill

sayang dan perhatian yang tidak terlupakan dan tergantikan.

· Mama, Jeffrey, Priscilla, terirna kasih atas duklrngan, bantuan dan

pengertian yang selama ini diberikan kepada saya.

· Hendrik, terima kasih atas segala pengertian, kesabaran, duklrngan,

bantuan dan segenap kasih sayangnya.

· Semua ternan-ternan, terutama Babeh Ivan, Adek Marcus, Tante Chresni,

\1aude, Dicky, Rere, Cici Yuyun, Koko Gege, Jilmny, Maya, Melts,
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Vll

Tasha, Cens, Mira, dan semuanya, yang sangat banyak membantu dan

mendampingi penulis dalam segala suka dan duka pembuatan KTl dan

masa kuliah yang sangat panjang dan melelahkan se1ama ini.. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan Karya Tulis

Ilmiah ini, langsung maupun tidak langslmg, yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu.

Penulis juga mohon kritik dan saran yang membangun dari seluruh

pembaca. Semoga, Karya Tulis Umiah ini dapat bergrnla bagi semua pihak yang

membutuhkannya.

Bandung, Januari 2005

Penulis,

Xaviera Budhipramono
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