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KATA PENGANTAR 

 

     Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan  rahmat-Nya dalam  

pengerjaan karya tulis ilmiah yang berjudul “Hubungan Pengetahuan dan Sikap 

Ibu terhadap Status Imunisasi Dasar Balita di Puskesmas Karangampel Kota 

Indramayu”  ini segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan lancar serta 

dapat selesai dengan baik. Karya tulis ilmiah ini sebagai salah satu persyaratan 

akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas 

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

     Penelitian ini bermaksud untuk memberikan informasi tentang adakah 

hubungan pengetahuan dan sikap ibu dengan status imunisasi dasar balita. 

     Dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini tak jarang dijumpai adanya halangan 

maupun kesulitan, namun dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, 

akhirnya karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan, oleh karena itu, penulis ingin 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Sri Nadya, dr., M.Kes. selaku pembimbing karya tulis ilmiah ini yang telah 

memberikan waktu, tenaga, pikiran, perhatian, dukungan serta bantuan 

moral dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

2. Cindra Paskaria, dr., MKM. selaku pemimbing karya tulis ilmiah ini atas 

perhatian, tenaga, waktu, pikiran, dukungan serta bantuan moral dalam 

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

3. Seluruh staf Puskesmas Karangampel Kota Indramayu atas segenap 

bantuan yang telah diberikan selama penulis melakukan penelitian.  

4. Teman seperjuangan, Revy Dena Maharani, Samuel Widodo, Rahman 

Abdi Nugraha, Albert, Renata Timoty, Ryan Julio, Steven Juanda, Fitriana 

Andiani, Vania Marissa, Jesica, Edlyn Vania, yang telah banyak membantu 

dan memberikan semangat kepada penulis. 

5. Banana Family, keluarga besar Emergency 2012, SEMA FK Maranatha 

dan TBM Galenus, atas segala dukungan, doa dan semangat yang diberikan 

untuk penulis. 
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6. Kedua orang tua tercinta, Budiarjo Salim dan Komariah, adik penulis, 

Reva Rivandi, untuk segenap doa, dukungan, bimbingan, perhatian, 

semangat serta bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis 

ilmiah ini. 

7. Kepada berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas segala 

bantuan, dukungan, semangat, dan perhatian hingga penulis dapat 

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

Akhir kata, semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua 

yang  membacanya dan berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. 

 

Bandung, 15 Januari 2016 

 

 

 

 

    Penulis 
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