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KATA PENGANTAR 

 

Segala Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat 

Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.  

Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya 

hingga akhir zaman, amin.  

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh 

gelar Sarjana pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu – Ilmu 

Kesehatan Universitas Esa Unggul Jakarta. Judul yang penulis ajukan adalah 

“Hubungan Pengetahuan Remaja Tentang Sanitasi Lingkungan dengan Perilaku 

Sehat di Rt.004/Rw.02 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta”.  

 Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini 

penulis dengan menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:  

1. Ibu Dr.Aprilita Rina Yanti, EFF, M.Biomed.,Apt selaku Dekan Fakultas Ilmu – 

Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul.  

2. Ibu Intan Silviana Mustikawati SKM, MPH selaku Pembimbing Akademik dan 

Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul yang telah 

meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.  
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3. Bapak DRS. IGK Wijasa, MARS selaku pembimbing I yang selalu bijaksana 

memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan 

penulisan skripsi ini.  

4. Ibu Yayah Karyanah, S.Sos, MM selaku Pembimbing II dari Program Studi 

Keperawatan Universitas Esa Unggul Jakarta yang selalu memberikan 

bimbingan selama penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini berjalan 

lancar. 

5. Bapak H.Matsani selaku ketua Rt.004 Rw.02 Kelurahan Serengseng 

Kecamatan Kembangan Jakarta, sekaligus observer dalam penelitian ini yang 

telah memberikan bimbingan, nasehat,do’a dan keluasan waktu kepada penulis 

untuk melakukan penelitian.  

6. Masyarakat di lingkungan Rt.004 Rw.02 Kelurahan Serengseng Kecamatan 

Kembangan yang telah memberikan dukungan, do’a serta partisipasinya 

selama penulis melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi sehingga 

penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.  

7. Kedua Kakak tersayang yaitu, Wirda Yulita Putri,S.IKom, M.Si dan Sigit Arga 

Saputra, S.IP yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bimingan 

dalam  penyusunan skripsi ini sehingga pnulisan skripsi ini dapat terselesaikan. 

8. Papa dan Mama tercinta yaitu Bapak Sutarno, S.Pd dan Ibu RR.Siti Nurwenda 

Kusuma Dewi, S.Pd atas semua jasa – jasanya, selalu mendoakan, memberikan 

dukungan, memberikan bantuan moril dan materil, memberikan semangat , dan 
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tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas  

kepada penulis semenjak kecil.  

9. Teman-teman semua atas kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis  

10.  Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini.  

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi 

perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan 

senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-

mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua. Aamiin 
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