
 i 

HUBUNGAN ANTARA LINGKUNGAN SEKITAR RUMAH  

DAN PENGETAHUAN TENTANG PENCEGAHAN MALARIA  

DENGAN KEJADIAN MALARIA DI DAERAH  

ENDEMIS MALARIA 

(Studi Observasional diDesa Bangsri Puskesmas Kajoran I Magelang) 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

Zulfa Rera Ridhaka 

01.208.5815 

 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2018 



 ii 

 



 iii 

   



 iv 

PRAKATA 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya,sehingga penulis akhirnya menyelesaikan 

karya tulis ilmiah ini. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai 

derajat sarjana kedokteran (S1) program studi kedokteran umum Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya tulis ilmiah ini tanpa ada 

dukungan dari berbagai pihak,dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa 

hormat dan terima kasih setinggi-tingginya kepada yang terhormat : 

1. Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, S.H., Sp.KF, sebagai dekan  Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Sultan Agung Seemarang 

2. Dr. Siti Thomas Zulaekhah,SKM.,M Kes sebagai koordinator ilmiah dan 

pembimbing pertama yang selama ini membantu dalam proses pembuatan 

karya tulis ilmiah ini. 

3. dr. Menik Sahariyani,MSc sebagai pembimbing kedua yang selama ini 

membantu dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah ini. 

4. dr. Ratnawati,M.Kes sebagai penguji pertama yang selama ini membantu 

memberikan masukan dan saran dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini.  

5. dr. Yani Istadi,M Med.Ed sebagai penguji kedua yang selama ini membantu 

memberikan masukan dan saran dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini. 
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6. drg. Doni sebagai kepala Puskesmas kajoran 1 Magelang yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan 

mengambil data puskesmas Kajoran 1 Magelang. 

7. Orang tua dan adik adikku yang telah mendoakan dan memberi semangat. 

8. Rekan rekan Fakultas kedokteran Universitas Sultan Agung angkatan 2008 

yang telah membantu dalam penyusunan dan pembuatan karya tulis ilmiah ini. 

9. Semua pihak yang turut membantu dalam proses pendidikan dan penulisan 

karya tulis ilmiah ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kepentingan akademis maupun 

berbagai pihak yang memerlukan  

 

 

Semarang, 21 maret 2018 

 

(Penulis) 

  


