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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas kasih dan anugerah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis ini. 

Tujuan penyusunan karya tulis ini adalah untuk mengetahui faktor 

sosiodemografi dari Kejadian Luar Biasa (KLB) Chikungunya di Sungai Gelam, 

Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi tahun 2009 . 

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai 

pihak, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Dosen Pembimbing, dr. Evi Yuniawati, MKM. yang telah memberikan 

waktu, tenaga, dan perhatiannya sehingga karya tulis ini dapat disusun 

dengan baik. 

2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi yang telah mengizinkan 

melakukan pengambilan data. 

3. Om Suryono dan Om Kombet yang telah membantu dalam proses 

pengambilan data. 

4. Bapak, Mama, Bang Boy, Kak Lili, Leo, Mega yang telah memberikan 

perhatian, doa dan dukungan. 

5. Teman-teman seperjuangan penulis Angelina, Gia, Nenny, Ricky, Anisia, 

Vienna, Yen, Christina, Maya, Lia yang telah banyak membantu dan 

mendukung selama penelitian berlangsung. 

6. Teman-teman dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

per satu, yang telah memberikan dorongan, semangat, saran serta masukan 

yang membangun. 

Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya.  Terima kasih. 

     Dengan memanfaatkan waktu dan sarana yang tersedia, penulis berusaha 

melakukan penelitian dan penulisan laporan penelitian dengan sebaik-baiknya.  

Namun demikian, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan 

pada penelitian ini.  Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun dari pembaca sekalian. 
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  Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak di kemudian hari. 

 

Bandung, Desember 2010 
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