
viii 
 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillaah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah memberikan berbagai nikmat, rahmat dan karuniaNya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Faktor-Faktor Risiko yang 

Berhubungan dengan Kejadian Lesi Prakanker Serviks dalam Deteksi Dini 

Kanker Serviks Melalui Metode IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) di 

Puskesmas Kecamatan Jatinegara Tahun 2013 (Analisa Data Sekunder)”.  

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan 

pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan 

Universitas Esa Unggul. 

Skripsi ini terwujud atas bimbingan, pengarahan, masukan, bantuan, 

partisipasi, spirit dan doa dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu dan pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terima 

kasih kepada : 

1. Bapak Idrus Jus’at, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan 

Universitas Esa Unggul.  

2. Ibu Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH, selaku Ketua Jurusan  Kesehatan 

Masyarakat Universitas Esa Unggul.  



ix 
 

3. Ibu Erry Yudhya Mulyani, S.Gz, M.Sc, selaku Dosen Pembimbing I yang 

telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

4. Ibu Herwanti Bahar, M.Sc, selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

memberikan banyak saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Ibu DR. Rokiah Kusumapradja, MHA, selaku penguji skripsi yang telah 

memberikan saran dan pengarahan dalam perbaikan skripsi ini.  

6. Dr. Hj. Sri Harumini selaku Kepala Puskesmas Kecamatan Jatinegara dan 

Bidan Wargi selaku koordinator program IVA yang telah membantu selama 

observasi dan pengambilan data.  

7. Kedua orang tuaku tercinta yang telah mendidik dan memberikan naungan 

kasih sayang, limpahan doa serta pengorbanan yang tak terhingga. 

8. Kakak dan adikku tersayang terima kasih atas doa dan dukungannya. 

9. Suamiku terkasih yang selalu memberikan semangat, doa, cinta dan kasih 

sayang serta pengorbanan tak terhingga sampai selesainya skripsi ini.  

10. Teman-teman seperjuangan di S-1 Kesehatan Masyarakat, terima kasih untuk 

kebersamaan dan supportnya selama ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapka n 

demi perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan 

pembaca sekalian. 

Jakarta,   Juli 2013 

Penulis 


