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KATA PENGANTAR 

 

 Pertama-tama penulis memanjatkan puji dan syukur yang sebesar-

besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan dan rahmatNya 

yang tak terhingga, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan 

penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.  

 Karya Tulis Ilmiah ini dibuat untuk melengkapi salah satu syarat 

mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha. 

 Segala hambatan, rintangan, dan kesulitan yang penulis temui selama 

melakukan penelitian dan penulisan Karya Tulis Ilmiah tidak mungkin dapat 

penulis atasi tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, pada kesempatan ini, penulis bermaksud untuk menyampaikan ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

� Surja Tanurahardja dr. MPH. DTMH, selaku pembimbing, terima kasih atas 

segala bimbingan dan bantuan yang anda berikan selama ini. 

� Dewi, dr., selaku Kepala Puskesmas Sukawarna, terima kasih atas ijin yang 

anda berikan untuk melakukan penelitian di wilayah kerja Puskesmas 

Sukawarna yang anda pimpin dan kesediaan anda dalam membantuk 

memberikan masukan-masukan yang sangat diperlukan untuk penulisan Karya 

Tulis Ilmiah ini. 

� Seluruh staff Puskesmas Sukawarna, terima kasih atas bantuan anda sekalian, 

dalam memberikan data-data untuk penelitian ini. 

� Kedua orang tua penulis, Wahyo Sudarsono, SH. dan Suharyati, Spd. Yang 

telah memberikan segala dukungan dana dan dorongan mentalnya. 

� Djodjo Soekarsono, H, SH., dan Iting Gartini Hj. Yang telah memberikan 

segala dukungan dana dan dorongan mentalnya. 

� Eman Sukarman BA. H., Sopiyah Hj, dan Arni Wahyuni yang selalu 

mendoakan penulis untuk kelancaran studinya.    

� Karlina Indraswari sebagai sumber inspirasi penulis. 



� Semua teman-teman yang sangat banyak membantu dan mendampingi penulis 

dalam segala suka dan duka selama melakukan penelitian dan menyusun 

Karya tulis ilmiah ini, terutama buat Rizki Danang, Puti, Bhebhet, Adam, 

Bani, Indriana, dan yang lainnya yang tidak disebutkan. 

� Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan Karya Tulis 

Ilmiah ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Harapan penulis, semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat dan 

menjadi masukan bagi semua pihak yang membutuhkannya. 

 

Bandung, 1 Januari 2008 

Penulis, 

 

 

 

(Arie Wahyudi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

Sebagai mahasiswa Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang bertanda 

tangan di bawah ini, saya: 

Nama : Arie Wahyudi 

NRP  : 0410034 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 

Universitas Kristen Maranatha Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (Non-exclusive 

Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA ANGKA KEJADIAN ISPA PADA 

BALITA DI RW 03 KELURAHAN SUKAWARNA WILAYAH KERJA 

PUSKESMAS SUKAWARNA KOTA BANDUNG TAHUN 2007. Dengan 

Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Universitas Kristen Maranatha Bandung 

berhak meyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk 

pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/ 

mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis 

tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai 

penulis/pencipta.  

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak 

Universitas Kristen Maranatha Bandung, segala bentuk tuntutan hukum yang 

timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.  

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. 

 

Dibuat di: Bandung 

Pada tanggal :  Februari 2008 

Yang menyatakan 

 

 

 

 

(Arie Wahyudi) 

 

 

 

 

 


