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KATA  PENGANTAR 

 

     Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas 

berkat dan pimpinanNya penelitian dan penulisan laporan penelitian ini dapat 

terselesaikan. 

     Karya Tulis Ilmiah ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas 

Kristen Maranatha Bandung. 

     Judul yang dipilih pada penelitian ini adalah PENGARUH 

PENGETAHUAN, SIKAP, DAN PERILAKU IBU TERHADAP 

ASKARIASIS PADA ANAK USIA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN 

BANDUNG. Penelitian dan penyusunan laporan penelitian ini tentunya tak lepas 

dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 

membantu yaitu: 

1. dr. Rita Tjokropranoto, M.Sc selaku pembimbing pertama Karya Tulis Ilmiah 

ini. 

2. dr. Winsa Husin, M.Sc., M.Kes., PA(K) selaku pembimbing kedua Karya 

Tulis Ilmiah ini. 

3. dr. Evi Yuniawati, MKM selaku pembimbing kedua dalam Karya Tulis Ilmiah 

ini. 

4. dr. Wenny selaku kepala Puskesmas Cangkuang, terima kasih telah 

mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian di Desa Cangkuang Wetan. 

5. Pak Dadang dari Puskesmas Cangkuang yang telah meluangkan waktunya 

untuk mengantar peneliti ke wilayah pedesaan. 

6. Pak Samuel dari Bagian Parasitologi yang telah membantu menyiapkan 

bahan-bahan dan laboratorium parasit selama penelitian. 
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7. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada ayah, ibu, dan Devina Adeputeri 

Harsono sebagai kakak penulis untuk dukungan baik moral dan materil yang 

di berikan selama penelitian. 

8. Jimmy Christianto untuk segala dukungan, bantuan, perhatian, dan hiburan 

selama pembuatan makalah Karya Tulis Ilmiah ini hingga selesai. 

9. Octaviany P. Harjo, Stefany Cinthya, Devi Septiani, Ni Made Dwi, Marlyn 

Oktavia, Lucia Fuji, Nadia Olin, Easter Taruli, Ayu Faujiah untuk segala 

dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama penelitian ini. 

10. Teman – teman dan pihak – pihak lain yang tidak dapat saya 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, saya berusaha 

melakukan penelitian dan penulisan laporan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.  

Namun demikian, saya menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada 

penelitian ini.  Oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari pembaca sekalian. 

      Akhir kata, dengan segala kerendahan hati saya berharap semoga penelitian ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. 

 

 

 

Bandung, Desember 2011  

Hormat saya, 

 

     Penulis 


