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 KATA PENGANTAR 
 

 

Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarrakaatuh 

Alhamdulillahi rabbil alamin , puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi  dengan judul “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pilar Stop  Buang Air 

Besar Sembarangan Pada Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat  Di 

Puskesmas Cikalong  Kabupaten Tasikmalaya”. Penulisan skripsi ini dilakukan 

dalam rangka memenuhi prasyarat untuk menyelesaikan studi program sarjana di 

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. 

Terimakasih penulis sampaikan kepada Prof Dr.Hj.Ieva B Akbar, dr. AIF 

selaku dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Kepada dokter 

Dony Septriana, dr., MH.Kes. selaku dosen wali. Penulis menyadari bahwa skripsi 

ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada Dr. 

Titik Respati, drg., MSc.PH. selaku pembimbing I dan dokter Fahmi Arief Hakim, 

dr., SpF. selaku pembimbing II atas arahan, bimbingan, nasihat serta kasih sayang 

yang diberikan selama proses penulisan sripsi ini. Kepada dokter Budiman, dr., 

M.K.M selaku pembahas I dan dokter Ismawati, dr., M.Kes selaku pembahas II, 

terimakasih telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan 

kepada penulis. 

Terima kasih yang tidak terhingga kepada Mamah tersayang yaitu Ibu 

Solihah yang selalu memberikan segalanya untuk penulis dan Papah yang selalu 

melihat dari atas sana. Terimakasih kepada kakek dan nenek yang selalu 

menyemangati dan mendoakan. Tak lupa kepada kawan seperjuangan kawan seatap 

Tiara, Sarah, Wafa, Nisa, ADL, Ginoct, Dwita,dan Febri yang selalu memberikan 

dukungan, menemani dikala sedih dan senang, dan selalu ada ketika kita saling 

membutuhkan. 
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Tidak lupa kepada saudariku yang tidak pernah lengkang oleh waktu, Ilma, 

Astrid, Alda dan Bila, yang selalu mendukung meskipun terhalang oleh jarak. 

Ucapan terimakasih yang terakhir dan paling dikenang untuk teman sejawat 

TROCHANTER 2016, yang selalu hadir setiap hari di hidup saya, teman-teman 

satu bimbingan yang selalu saling mendukung, saling membantu dan saling 

mengingatkan. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memohon maaf jika masih banyak 

kekurangan dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 

untuk menambah pengetahuan serta wawasan bagi pembacanya. 

 

 

 

Bandung, 27 Januari 2020 

 

Penulis,  

Arin Nandita 
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