
SANWACANA 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala 

rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.  

Skripsi dengan judul “ Determinan Sosial Sebagai Faktor Risiko Kejadian TB paru 

di Puskesmas Panjang”.  

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat masukan, bantuan, 

dorongan, saran, bimbingan, dan kritik dari berbagai pihak. Maka pada 

kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku rektor Universitas Lampung; 

2. Dr. dr. Muhartono, M.Kes., Sp.PA selaku Dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung; 

3. Dr. Dyah Wulan S.R.W. SKM. M.Kes, selaku Pembimbing I yang telah 

meluangkan waktu untuk membantu, memberi kritik, saran, dan 

membimbing dalam penyelesaian skripsi ini; 

4. dr. T.A Larasati M.Kes, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan 

waktu untuk membantu, memberi kritik, saran, dan membimbing dalam 

penyelesaian skripsi ini; 

5. dr. Aila Karyus M.Kes, selaku pembahas yang telah bersedia meluangkan 

waktu dan memberikan ilmu, kritik, saran, serta bimbingan dalam skripsi 

ini; 



6.  dr. Betta Kurniawan, M.Kes, selaku Pembimbing Akademik yang telah 

memberikan arahan dan motivasi selama saya menempuh pendidikan di 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung ini; 

7. Petugas Puskesmas Panjang (Bu Roso) yang selalu sabar dan 

mendampingi dalam jalannya penelitian ini. 

8. Seluruh staf pengajar Program Studi Pendidikan Dokter Universitas 

Lampung atas ilmu yang telah diberikan kepada saya; 

9. Seluruh staf dan karyawan di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 

yang membantu dalam proses pembelajaran semasa kuliah dan 

penyelesaian skripsi ini; 

10. dr. Hery Djoko S. M.Kes, dan Dra. Sri Handayani Rahayu selaku kedua 

orang tua saya,  dan seluruh keluarga besar atas dukungan, semangat, doa, 

motivasi, dan kasih sayang yang selalu menjadi alasan saya untuk terus 

berjuang sampai saat ini; 

11. I. Ratna Novalia Sari yang selalu menjadi pengingat, penyemangat, dan 

menjadi orang yang ada setiap saat untuk saya; 

12. Saudara lain keluarga saya  (Galih dan Amri) yang selalu membuat saya 

ceria dalam kesulitan. 

13. Sahabat - sahabat "Stupor" (Abet, Amri, Asoly, Eki, Galih, Hari, Ine, 

Kautsar, Leon, Mayang, Nana, Mbung, Rana,  Sefira, Shela, Talytha) yang 

selalu memberi canda tawa dalam beratnya perkuliahan ini; 

14. Tim penelitian saya (Fathia dan Adel), terimakasih atas kerjasamanya 

dalam melakukan penelitian ini dan selalu menyemangati saya; 



15. Sahabat-sahabat SMAN 2 BandarLampung saya yang selalu mensupport 

saya sampai saat ini; 

16. Berto, Hanief, Hendrian, Iying, Novri, Pandu, Rifaldi, Riyan, Trida, 

"sahabat super" yang selalu memberikan dukungan baik mental maupun 

moral kepada saya; 

17. Teman-teman sejawat angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu per 

satu; 

18. Adik-adik angkatan 2013, 2014, dan 2015, terimakasih atas partisipasi 

selama penelitian, doa dan dukungannya; 

19. Sahabat masa kecil (Alan, Mirza, Novri, dkk) yang sampai saat ini tetap 

memberikan dukungan kepada saya; 

20. Rekan - rekan typomark yang selalu memberikan pelajaran kepada saya 

untuk lebih dewasa dan bijak; 

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Akan tetapi, semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna 

bagi kita semua. Aamiiin. 

 

      Bandar Lampung, Desember 2015 

               Penulis 

 

                 Rio Gasa Handriyo 

 


