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PRAKATA 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Alhamdulillahirabbil‟alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT atas 

limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Hubungan Perilaku Pemberantasan Sarang Nyamuk Dengan 

Kejadian Demam Berdarah”. 

Sholawat serta salam saya haturkan kepada junjungan kita Nabi  

Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang semoga dapat 

memberi kita syafa‟at di yaumul kiamat nanti. 

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas dan 

melengkapi syarat dalam menempuh program pendidikan sarjana Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas selesainya 

penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. dr. H. Iwang Yusuf, M.Si, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

2. dr. Menik Sahariyani, M.Sc selaku dosen pembimbing I dan Dr. Siti Thomas 

Zulaikhah, SKM., M.Kessebagai dosen pembimbing II yang telah sabar 

memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.  

3. Dr. dr. Joko Wahyu Wibowo, M. Kes dan Dr. dr. Chodidjah, M. Kes, 

PAselaku penguji skripsi  yang telah memberikan kritik saran dan pengarahan 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak dan Ibu saya, Agus Winarno dan Imtikhananik serta keluarga besar 

yang senantiasa telah memberikan doa, semangat dan dukungan baik secara 
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moral, material maupun spiritual dengan penuh kasih sayang dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Seluruh keluarga besar Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran 

Unissula yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada saya. 

6. Teman – teman sejawat Cardio 2013 yang selalu memberikan dukungan dan 

semangat.  

7. Teman teman seperjuangan dan satu kelompok saya dalam mengerjakan 

skripsi ini (PSN SQUAD) : Arul, Wenda, dan Agus.  

8. Teman teman saya (Dokter Sukses) yang telah menjadi partner in crime saya 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas 

bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini. 

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.Karena itu 

saya sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun.Besar 

harapan saya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi di semua disiplin ilmu serta bermanfaat bagi pembaca. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

       Semarang, 19 Desember 2016 

 

        Muhammad Iqbal Oktakusuma 

 


