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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas 

rahmat dan karunia-Nya penulis menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam 

penulis  haturkan pada nabi akhir zaman Muhammad SAW uang senantiasa 

menuntun seluruh umat ke jalan Allah SWT. 

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis dengan judul 

“Perbandingan Kejadian Skabies, Kebersihan Diri dan Higiene Sanitasi di 

Pondok Pesantren yang Memiliki Pos Kesehatan Pesantren dan Tidak 

Memiliki Pos Kesehatan Pesantren” sebagai salah satu syarat guna memperoleh 

gelar sarjana kedokteran (S.Ked) pada Fakultas Kedokteran Universitas Islam 

Bandung. 

Penulis menyadari tanpa bantuan, bimbingan, serta dukungan dari 

berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terwujud. Oleh karena itu, penulis 

menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. DR. dr. M. Taufiq 

S Boesoirie, MS., sp. THT KL (K) selaku Rektor Universitas Islam Bandung, 

Prof. Dr. Ieva B. Akbar, dr., AIF selaku Dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Bandung dan Prof. Dr. Herri S. Sastramihardja, dr., SpFK 

(K) selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung Periode 2011. 

Terima kasih penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Tony S. Djajakusumah, dr., 

Sp.KK.(K) dan Siti Annisa Devi Trusda, dr., M.Kes sebagai pembimbing yang 

dalam kesibukannya masih meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam memberikan 

bimbingan, dorongan, dan arahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi 
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ini. Terima kasih kepada Meta Mulida Damayanti, drg selaku dosen wali yang 

selalu memberikan saran, motivasi, arahan serta bimbingan. Terima kasih penulis 

sampaikan kepada Yani Triyani,dr., SpPK., M.Kes yang berkenan meluangkan 

waktunya untuk membantu dalam pemeriksaan fisik santri serta memberi 

masukan dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih kepada H. Asep Sehabudin 

dan Hj. Neneng Nurnaningsih yang telah membesarkan dan mendidik penulis 

sejak kecil hingga memasuki pendidikan tinggi serta tidak pernah putus memberi 

arahan, semangat, dorongan dan selalu mendoakan penulis dan kepada adik Tasya 

Sherina Fikridayanti dan Sindy Zahrotul Jannah yang selalu menemani, 

memberikan semangat dan menghibur penulis saat pembuatan skripsi. Terima 

kasih kepada Indra Setiawan, Anissa Nabella Fitriany, Nadia, Fujiarti, Reni, 

Nifa, Fina, Santi dan seluruh anggota Myosin 11 sebagai teman yang selalu siap 

membantu dan memberi semangat, kritikan dan saran selama mengikuti 

perkuliahan dan pembuatan skripsi ini. Terima kasih kepada semua pihak yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pelaksanaan 

dan penyusunan baik secara langsung ataupun tidak langsung. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karenanya 

kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
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