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KATA PENGANTAR

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

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memenuhi

prasyarat wajib untuk menyelesaikan program Sarjana Kedokteran di Universitas

Kristen Maranatha.

Oi dalam menyusun Skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian dan

pcnulisan ini tidak akan terlaksana dcngan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak,

baik maril maupun materiiL langsung maupun tidak langsung. Maka pada

kesempatan ini pcnulis men:yampaikan rasa terima kasih yang sebesar - bcsarnya

dan tulus ikhlas kepada :

I. Donny Pangemanan, Drg., SKM., sebagai Pembimbing yang telah bersedia

untuk meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing, membantu, dan

memberikan pengarahan tentang penulisan Skripsi ini.

2. Juli Rachmila, Drg., sebagai Kepala Puskesmas Ciwidey.

3. lbu Hj. lmas Komala, sebagai Kepala KIA Puskesmas Ciwidey.

4. Ibu Imas Siti Saripah, sebagai Bidan Puskesmas Ciwidey.

5. Bapak Odang Cukmaeri, sebagai Pengendali KB.

6. Bapak Dede Hermawan, sebagai petugas PLKB Desa Ciwidey.

7. Bapak Ade Setia Permana, sebagai Kepala Desa Ciwidey yang telah

memberikan ijin sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian ini.

8. Ibu Nining Yuningsih sebagai Pas KB Desa, Ibu - ibu kader kesehatan

sewilayah Desa Ciwidey yang telah memberikan petunjuk dan informasi

sclama melaksanakan penelitian lapangan, dan juga para responden.

9. Dini, Sisca, Imelda. Liza. Wiwin, Agi, Teh Sussy, Irma, Maya, Icha, Shinta

yang telah memberikan dorongan, bantuan dan doa kepada penulis, dan semua

pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu penulis mengucapkan terima

kasih yang sebesar - besarnya.
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10. Kakak - kakak dan saudara - saudara yang selalu memberikan dukungan,

bantuan, dan doa.

I ]. Akhimya penuJis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak

dan Mama yang selalu memberikan doa, restu, dorongan moril maupun

materil.

Mudah - mudahan segala amaJ kebaikan yang teJah diberikan kepada

penulis mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempuma yang

disebabkan oJeh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. OJeh sebab

itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk dapat

menyempumakan Skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bennanfaat bagi para

pembaca, penulis dan terutama bagi Puskesmas Ciwidey, yang merupakan tempat

pene1itian ini dilaksanakan.

Bandung, J uli 2002

Elis Cannanah
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