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Puji dan syukur yang sebasar-besarnya penulis sampaikan kepada Tuhan Yang
Maha Esa yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah ini.
Penulisan ini disadari masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan
pengetahuan yang dirasakan oleh penulis. Harapan penulis, penulis dapat menerima
saran, kritik dan masukan, baik tenaga maupun pikiran yang membangun, agar di
masa yang akan datang penulisan ini akan jauh lebih baik lagi dan dapat berguna bagi
banyak orang, juga bagi perkembangan ilmu kedokteran di Indonesia.
Teriring pula ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
penulis di dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis yakin pengorbanan
yang telah diberikan tidak dapat dihitung dengan materi dan hanya Tuhan yang dapat
memberikan balasan yang sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikan kepada
penulis.
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untuk melakukan penelitian ini.
3. Surja Tanurahardja, dr., MPH., DTMH, selaku pembimbing dalam
penyusunan karya tulis ilmiah ini, terima kasih atas segala bantuan dan
bimbingan Dokter selama ini.
4. Donny Pangemanan, drg., SKM, dan Budi Widyarto, dr., atas kesediaannya
untuk menjadi dosen penguji bagi karya tulis ini.
5. Dewi, dr., Ibu Imas dan seluruh staf Puskesmas Sukawarna, terima kasih atas
bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam memberikan data- data
untuk menyelesaikan penelitian ini.

6. Reki Setiawan, yang selama ini selalu bersedia menemani dan membantu
penulis dalam suka maupun duka.
7. Terima kasih kepada rekan- rekan penulis: Riezky Danang Dady, Arie
Wahyudi (selaku teman yang sangat membantu dan mendampingi penulis
selama melakukan penelitian), Elisabet, Maya, Arum, Adam, Angelia, Riskie,
Agnez, Wurianandri, Tantya, Bani, Indriana, Kak Dicky, Kak Ira, Kak Vidie,
Kak Rere, Reni Kartika, Nisriena, Niendita, Ndong, dan seluruh rekan- rekan
FK UKM angkatan 2004 yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.
8. Syamsir SH., MH, dan Sri Kurnia SH. (orang tua penulis), terima kasih atas
kasih sayang, doa, nasihat dan dukungan yang tiada hentinya, baik dukungan
moral maupun material selama penyusunan KTI.
9. M. Aldyan SH, dan Talita Rakmasari (kakak dan adik penulis), terima kasih
atas dukungan dan semangat yang telah diberikan dalam membantu penulis
selama ini.
10. Nenek Hj. Damuniar Akmal, Keluarga Besar Alm. Akmal Junus bin H. Laut
dan Keluarga Besar Alm. Rabain bin Isa yang telah membantu penulis dalam
doa dan kasih sayang.

Akhir kata penulis mengharapkan agar KTI ini dapat bermanfaat bagi para
pembaca, penulis, dan Puskesmas Sukawarna yang merupakan objek penelitian ini.
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Sebagai mahasiswa Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang bertanda tangan di
bawah ini, saya:
Nama : Puti Syania
NRP
: 0410161
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 : GAMBARAN
PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU IBU YANG MEMILIKI BALITA
TERHADAP PENYAKIT DIARE 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
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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.
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