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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Karya Tulis ini 

disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana 

Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung. Selain 

itu karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat akan pentingnya 

pengetahun tentang gizi untuk balita. 

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada pihak-pihak yang telah banyak memberi bimbingan, dukungan, petunjuk dan 

nasehat baik secara moral maupun spiritual sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan 

dengan baik : 

1. Donny Pangemanan. drg., SKM., selaku pembimbing utama atas bimbingan, 

dorongan, nasehat dan waktu yang telah banyak diluangkan beliau selama 

penulisan karya tulis ini. 

2. Surya Tanurahardja. dr., MPH., DTMH, selaku pembimbing pendamping atas 

bimbingan, dorongan, nasehat dan waktu yang telah banyak diluangkan beliau 

selama penulisan karya tulis ini. 

3. Felix Kasim. dr., M.Kes dan Suryadi Kurniawan. dr., M.Kes, Selaku dosen 

penguji yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya. 

4. Tandri. dr  selaku dokter Puskesmas Garuda, atas kesabaran dan kesediaan 

waktu yang diberikan untuk terlaksananya kegiatan survei dan karya tulis ini. 

5. Semua Staf  Kelurahan Campaka dan para kader Kelurahan Campaka yang 

telah memberikan informasi, waktu dan tenaganya. 

6. Seluruh warga masyarakat Kelurahan Campaka yang telah menerima dan 

mengijinkan berjalannya survei hingga terselesaikannya karya tulis ini. 

7. Istri tercinta Neneng Chotimatuzahro dan anak tersayang Syahdan Mansiz K. 

yang telah memberikan doa, semangat dan materi kepada saya sehingga KTI 

ini dapat terselesaikan. 



  Universitas Kristen Maranatha 

8. Seluruh kelurga: Mamah, Papah, A Asep dan adik – adikku, Gundil, Yoga, 

Yogi yang telah  menyumbangkan materi, pikiran dan doa demi 

terselesaikannya Karya Tulis ini. 

9. Ahmad T, Dicky, Desi, Gaga, Hani, Andri, Trianto yang telah membantu 

penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis ini. 

10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam semua hal, sehingga Karya 

Tulis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya 

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih banyak kekurangan 

dan banyak hal yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut, karena itu penulis 

sangat mengharapkan masukan dan kritikan untuk kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah 

ini. 

Akhir kata, penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat berguna 

bagi semua pihak. 

 

 

Bandung,  Januari 2007 

 

 

 

Yosep Kurniawan 
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LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

Sebagai mahasiswa Universitas Kristen Maranatha Bandung yang bertanda tangan di 

bawah ini, saya : 

 

Nama : Yosep Kurniawan 

NRP : 9710099 

 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 

Universitas Kristen Maranatha Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive 

Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :Gambaran Pengetahuan, 

Sikap dan Perilaku Ibu dengan Balita Gizi Kurang di Kelurahan Campaka 

Kecamatan Andir Bandung Tahun 2006. Dengan Hak Bebas Royalti Non-

Eksklusif ini Universitas Kristen Maranatha Bandung berhak menyimpan, mengalih 

media/format–kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), 

mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media 

lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap 

mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta. 

 

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas 

Kristen Maranatha Bandung, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas 

pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. 

 

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. 

 

 

Dibuat di: Bandung 

Pada tanggal 4 Maret 2007 

Yang menyatakan 

 

 

 

 

 Yosep Kurniawan 

 


