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PRAKATA 

 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Dengan segala puji bagi Allah SWT, yang berkat limpahan rahmat serta 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini yang 

berjudul "Faktor Faktor ISPA pada Balita di Pemukiman Tempat 

Pembuangan Sampah Putri Cempo Solo", sebagai salah satu syarat mencapai 

gelar sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis telah banyak mendapat 

bantuan, dorongan, serta saran bimbingan yang sangat berharga dari berbagai 

pihak terutama pembimbing. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar — besarnya kepada: 

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

Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Siti Thomas Z, SKM., M.kes, selaku dosen pembimbing pertama yang telah 

berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta petunjuk hingga 

akhir penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. 

3. Dra.Endang Lestari, M.Pd.,Mked , selaku dosen pembimbing kedua yang telah 

berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta petunjuk hingga 

akhir penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. 

4. Dr.Ophi Indria Desanti, MPH selaku dosen penguji dalam Karya Tulis Ilmiah 

ini.  
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5. Dr. Atina Hussana M.Si.,Apt, selaku dosen penguji dalam Karya Tulis Ilmiah 

ini. 

6. Dr. dr. H. Joko Wahyu Wibowo, M.Kes selaku dosen pengganti penguji 

pertama. 

7. Orang tua saya tercinta Bambang Setyawan dan ibu saya tercinta Ninik 

Sumarni serta saudara-saudara tersayang Anis, Alip, dhania, mbak ya dan vivi 

yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun material, serta yang 

tiada hentinya memberikan doa dan kasih sayang. . 

8. Orang yang saya sayangi Rahmadita dan Sahabat saya Aldi the Onwer, Danu 

the Master , Dhendi, Gemox, Elle , Novrizal , Nopek, Lutfi sang maestro, Willi 

Wisnu sang sahabat sejati, gugi wenny sang penggangu dan semua teman 

teman yang gak bisa di sebut satu satu atas dukungan dan doa yang telah 

banyak memberikan inspirasi dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. 

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu — persatu yang telah berjasa 

dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini. Penulis menyadari sepenuhnya 

bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, untuk itu 

penulis sangat mengharapkan saran kritik yang dapat memperbaiki kekurangan 

karya tulis ilmiah ini. Akhir kata, penulis berharap semoa,a Karya Tulis Ilmiah 

ini dapat bzrmanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mahasiswa pada 

khususnya. Wassalamuctlaikum Wr. Wb  

Semarang, Februari 2015 

Penulis 

 


