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Semoga Allah SWT membalas semua  kebaikan nya Amin... 

  Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi  ini masih banyak 

kekurangaanya untuk itu  perbaikan dari semua pihak , kritik dan saran yang 

membangun  untuk menyempurnakan skripsi ini  sangat penulis harapkan. semoga 

skripsi ini bermanfaat , baik untuk pengelola program, Institusi kesehatan dan 

masyarakat pada umumnya, dan dapat di lanjutkan  oleh peneliti yang lain  

 

Jakarta, Mei  2013 
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