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KATA PENGANTAR 

 

Assalammualaikum Wr. Wb 

 Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi 

ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar 

sarjana Kesehatan Masyarakat pada program studi Kesehatan Masyarakat 

Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul. Penulis menyadari bahwa, 

tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai 

pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi 

ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu 

pembuatan penelitian ini sehingga dapat selesai. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada : Dalam kesempatan ini pula kami ucapkan 

banyak berterima kasih kepada yang terhormat:  

1. Allah SWT atas berkat dan rahmatnya. 

2. Kedua Orang Tua dan Kakak-kakak saya tercinta yang tak henti-hentinya 

memberi semangat dan dukungan moril dan materil yang tak terhingga serta 

doa yang terpanjat dari mereka sehingga penulis dapat dengan lancar dan 

mudah melaksanakan praktek magang serta menyelesaikan laporan dengan 

tepat waktu 

3. Bapak Dr. Arief Kusuma AP, MBA selaku Rektor Universitas Esa Unggul 

4. Ibu Dr. Aprilita Rina Yanti Eff, M. Biomed, Apt selaku Dekan Fakultas 

Ilmu–Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul    

5. Ibu Putri Handayani, SKM, M.KKK selaku Ketua Program Studi Kesehatan 

Masyarakat Universitas Esa Unggul 

6. Ibu Zelfino S.KM, M.M., M.KM selaku dosen Pembimbing Magang & 

Skripsi yang selalu membimbing sejak awal magang hingga penyusunan 

laporan skripsi terselesaikan. 

7. Teman–teman seperjuangan K3, AKK dan Kesehatan Lingkungan khususnya  

Jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan 2017 

8. Novianti, Lusi Endah, Ajeng yang telah membantu untuk pembuatan laporan 

skripsi. 
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9. Teman-teman Jurusan Kesehatan Masyarakat seluruh angkatan 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan 

skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun 

bagi penulis dimasa yang akan datang. Disamping itu, penulis berharap laporan ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak dan teman-teman Fakultas Ilmu-Ilmu 

Kesehatan pada umumnya Wassalammualaikum Wr. Wb 

 

Jakarta,   Februari 2020 

Penulis, 

 

 

 

(Chitra Putri Dianti ) 

 


