
iv 
 

Universitas Esa Unggul 

 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji hanya milik Allah SWT, Shalawat dan salam selalu tercurahkan 

kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya Penulis mampu 

menyelesaikan laporan magang ini guna memenuhi tugas akhir. 

Dalam penyusunan laporan magang ini, tidak sedikit hambatan yang Penulis 

hadapi. Namun Penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini 

tidak lain berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan baik dari Dosen Akademik 

maupun Pembimbing Lapangan, sehingga kendala-kendala yang Penulis hadapi 

teratasi. 

Melalui kesempatan ini ijinkan Penulis untuk menyampaikan rasa terima 

kasih kepada: 

1. Allah SWT atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada Penulis 

2. Ibu Dr. Aprilita Rinayanti Eff, M. Biomed, Apt selaku Dekan Fakultas 

Ilmu – Ilmu Kesehatan 

3. Ibu Putri Handayani. SKM, M.KKK selaku ketua program studi 

Kesehatan Masyarakat beserta staff & Pembimbing II terima kasih atas 

perhatian, waktu dan kesabarannya dalam membimbing Penulis hingga 

laporan magang ini dapat diselesaikan dengan baik. 

4. Ibu Desyawati Utami S.Pi, M.KKK selaku Dosen Pembimbing I terima 

kasih atas perhatian, waktu dan kesabarannya dalam membimbing Penulis 

hingga laporan magang ini dapat diselesaikan dengan baik. 

5. Bpk. Adikara beserta staff terima kasih atas ijin yang diberikan kepada 

Penulis untuk dapat melakukan kegiatan penelitian. Terima kasih atas 

bimbingannya di lapangan. 

6. Bapak & Ibu terima kasih atas doa dan semangatnya, mba Dewi, Gita, 

a’Erik terima kasih atas doa, dukungan dan semangat kalian. Raisa Qistina 

Hannun keponakan tante sayang terima kasih sudah menghibur tante. 
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7. Teman – teman satu angkatan terutama Dini, Endang, Erni, Tia, Lia, Isal, 

Nizar, Soki, Linda, Surya, Mas Agung terima kasih atas waktu, obrolan / 

curhatan dan kulinerannya. Lulus kita travelling kemana?  

Namun tidak lepas dari semua itu, Penulis menyadari sepenuhnya 

bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusunan bahasanya maupun segi 

lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka Penulis 

menerima saran dan kritik. 

Semoga laporan magang ini dapat memberikan wawasan yang lebih 

luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca khususnya para 

Mahasiswa Universitas Esa Unggul. 

 

 

Penulis, Agustus 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


