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PRAKA T A

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,

karena hanya dengan rahmat dan karuniaNya maka penulis dapat rnenyelesaikan

karya tulis ilrniah ini.

Karya tulis ilmiah ini dibuat untuk rnernenuhi salah satu persyaratan untuk

rnendapatkan gelar smjana kedokteran.

ludul penelitian yang dipilih adalah :

Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

Program Dokter Kecil di Wilayah Puskesmas Tamblong.

Dalam melakukan penelitian dan menyusun karya tulis ilrniah ini, penulis banyak

mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesernpatan yang baik

ini, izinkanlah penulis mengucapkan terirna kasih yang sebesar-besamya kepada :

1. dr.Felix.K, M.Kes., selaku dosen pembimbing atas waktu dan kesediannya.

2. dr. Suryani Hidayat, selaku Kepala Puskesrnas Tarnblong, beserta seluruh

staff yang telah rnembantu dan rnemberikan saran dalam penelitian dan

penyusunan karya tulis ilmiah ini.

3. Orang tua tercinta atas kasih sayang, doa dan dukungannya.

4. Ternan-ternan yang telah turut mernbantu dalarn penelitian dun pen~rusunan

karya tulis ilrniah ini.

5. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan karya

tulis ilmiah ini.

Penulis menyadari karya tulis ilmiah ini rnasih jauh dari sernpuma, oleh karena itu

penu)is sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi sernua

piha1<:yang bersangkutan.
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