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PRAKATA
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkah dan karunia-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul
“HUBUNGAN SARANA SANITASI AIR DENGAN KEJADIAN DIARE
PADA BALITA USIA 1 – 4 TAHUN (Studi Case Control Di Wilayah Kerja
Puskesmas Kendal I Kabupaten Kendal)”. Karya tulis ilmiah ini merupakan
salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana kedokteran di Prodi Kedokteran
Umum Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Agung Semarang.
Penulis menyadari akan kekurangan dan keterbatasan, sehingga selama
menyelesaikan Skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan dorongan dari
berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima
kasih kepada:
1.

Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, Sp.KF, SH selaku Dekan Fakultas Kedokteran
UNISSULA yang telah memberikan izin pada penelitian ini.

2.

dr. Ratnawati, M.Kes., selaku dosen pembimbing pertama dalam penelitian ini,
yang telah memberikan bimbingan, wawasan, arahan, motivasi, dan
meluangkan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

3.

Dr. Ir. Titiek Sumarawati, M.Kes., sebagai dosen pembimbing kedua dalam
penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan, wawasan, arahan, motivasi,
dan meluangkan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

4.

Dr. Siti Thomas Z., SKM., M.Kes., selaku dosen penguji pertama, yang telah
memberikan bimbingan untuk perbaikan dan penyelesaian skripsi ini.
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5.

Dr. dr. H. Ahmadi NH, Sp.Kj., selaku dosen penguji kedua, yang telah
memberikan bimbingan untuk perbaikan dan penyelesaian skripsi ini.

6.

Keluarga tercinta Ayahanda Ahmad Yunus dan Ibunda Naniek Loedjijati,
Kakak tersayang Novian Nur Aziz, Sukma Dewi serta Mas Oka Novel
terimakasih atas doa, perhatian, cinta dan kasih sayang, dukungan, nasehat,
kesabaran, dan pengorbanan sejak penulis memulai pendidikan hingga
sekarang.

7.

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kendal yang telah membantu dan
memberikan izin penelitian.

8.

Teman-teman saya, Sandra, Kia, Keren, Putri dan lainnya yang tidak bisa saya
sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan kepada saya.
Semoga Tuhan yang Maha Esa berkenan membalas semua kebaikan serta

bantuan yang telah diberikan. Karya tulis ilmiah ini masih sangat terbatas dan jauh
dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran membangun sangat penulis
harapkan.
Akhir kata penulis berharap semoga penelitian ini dapat menjadi bahan
informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang
kedokteran.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Semarang, 24 Januari 2020
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