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PRAKATA 

 

     Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 

rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Status Indeks 
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membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. 

3. Rimonta Febby Gunanegara, dr., Sp.OG., M.Pd.Ked., selaku pembimbing 

pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu, ilmu, tenaga, dan dengan 

sabar membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. 
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telah bersedia memberi masukan dan membimbing penulis dalam proses 

penyelesaian skripsi ini. 
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6. Shelly Lelyana, drg., Sp.PM. selaku koordinator sidang yang telah 

memberikan masukan, arahan, dan bimbingan dalam penyelesaian karya tulis 

ilmiah ini. 

7. Keluarga yang terkasih yaitu ayah penulis Erwin, Ibu, Ely Triana dan kakak, 

Elbert Stevanus dan Erlando Stevano atas segala doa, dukungan, dan kasih 

sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. 

8. Ibu Siti serta Ibu Elita selaku bidan bagian KIA di Puskesmas Cimahi Selatan 

yang telah membantu penulis mengambil data penelitian. 

9. Nathania S, Olivia, Jennifer, Agnesia, Yohanna dan teman-teman lainnya 

yang selalu bersedia membantu dan memberi semangat selama penyelesaian 

skripsi. 

10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, namun atas 

bantuan, kritik, dan sarannya telah banyak membatu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi. 

Penulis sadar bahwa karya ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis 

meminta maaf apabila terdapat kesalahan dan bersedia menerima masukkan. 

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat menambah wawasan bagi 

kalangan masyarakat maupun kalangan akademis dan kelak dapat berguna bagi 

masyarakat. 
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