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Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas rahmat Allah SWT, Tuhan Yang 

Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan nikmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta 

salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan dan nabi akhir zaman 

Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kita 

selaku umatnya akhir zaman. 

 

Skripsi dengan judul “Pengetahuan, Pendidikan dan Ekonomi Terhadap Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat Pada Masyarakat Desa Pekonmon Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana Kedokteran di Universitas Lampung. 

 

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada 

semua pihak yang telah berperan baik dalam bentuk motivasi, doa, bantuan, saran, 

kritik dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, antara lain kepada: 

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

2. dr. Muhartono, M.Kes., Sp.PA selaku dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung. 



3. dr. Dian Isti Angraini, M.Ph selaku Pembimbing Pertama atas kesabaran, 

kebaikan hati, dan kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan 

kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini serta selalu meluangkan waktunya 

untuk bimbingan meskipun hari sudah sore dan tidak pernah mengurangi 

perhatiannya walaupun harus membagi waktu dengan banyak mahasiswa 

bimbingan lainnya. Menyempatkan diri untuk membimbing walaupun diluar 

kampus, dan tidak hanya sekedar membimbing skripsi, namun juga 

memperbaiki masalah yang lainnya. 

4. dr. Tri Umiana Soleha M.Kes selaku Pembimbing Kedua atas seluruh 

bantuan yang telah dokter berikan, kebaikan hati dan kesediaanya untuk 

memberikan bimbingan, saran dan kritik serta selalu memberikan perhatian 

dan pengertian dalam proses penyelesaian skripsi ini serta proses diluar 

skripsi. 

5. dr Azelia Nusadewiarti M.Ph selaku Pembahas yang begitu perhatian 

memberikan masukan dan tak segan memberikan bimbingan ketika penulis 

mengalami kesulitan dalam proses penyelesaian skripsi. Terima kasih atas 

waktu, ilmu dan saran-saran yang telah diberikan baik saat maupun di luar 

waktu seminar. 

6. Ayah dan ibu tercinta, Bapak Ir. Yan Juansyah DEA. Dan ibu Dr. Ir. 

Lusmeilia Afriani DEA., yang telah megarahkan penulis untuk bersekolah di 

fakultas kedokteran dan bekerja begitu keras demi mewujudkan impian 

anaknya menjadi seorang dokter. Terima kasih pula atas doa yang selalu 

dipanjatkan untuk anak pertama yang selalu merepotkan ini serta seluruh 

kasih sayang yang tak pernah habisnya kalian berikan. Terimakasih karena 



selalu mendukung setiap kegiatan anaknya walaupun diluar perkuliahan dan 

terkadang sangat sulit untuk dimengerti. Terimakasih telah mendukung segala 

keputusan yang penulis ambil, dan selalu memahami penulis walaupun 

penulis mendapatkan hasil yang tidak memuaskan. 

7. Adik tercinta Zaraz Elodya Ramadhania Juansyah selaku satu-satunya 

saudara kandung yang selalu menemani kakaknya dalam berbagai hal. Serta 

kepada seluruh keluarga besar yang menyemangati keluarga besar bapak H. 

Razioen dan bapak H. Zabidi.  

8. M. Reihansyah Deswindra, adik sepupu sekaligus adik tingkat yang selalu 

direpotkan oleh penulis. 

9. Angga Syafari, teman dari tahun 2010 yang selalu mendukung setiap langkah 

yang dilakukan penulis. Terimakasih telah meluangkan waktu yang sangat 

banyak untuk berada bersama penulis dan juga telah mendukung untuk 

keputusan penulis berada di fakultas kedokteran. Terimakasih selalu 

menyemangati setiap kegiatan yang dilakukan penulis dan selalu sabar 

menghadapi setiap keluh kesah penulis. 

10.  Sahabat-sahabat dari SMA saya, Devita Wulan Permatasari, Ratih Amanda 

Pratiwi, Maretha Dwi R, Chrityne Widya, Ekka Bella, dan sahabat-sahabat 

lain yang setia bersama oenulis hingga sekarang. 

11. Istighfariza Shaqina selaku sahabat penulis yang tidak hanya sekedar menjadi 

sahabat di kampus, namun juga yang paling setia menemani penulis dalam 

setiap keadaan. Terimakasih teah bersedia berada selalu bersama penulis 

bahkan sampai penelitian ke Pesisir Barat. 



12. Hanna Insani Vedy selaku sahabat penulis yang selalu direpotkan setiap saat, 

tidak hanya saat skripsi namun juga setiap waktu ujian. Terimakasih telah 

bersedia mengajari penulis setiap  ujian walaupun penulis selalu datang dan 

pulang larut malam. Terimakasih telah menjadi teman terbaik penulis tidak 

hanya untuk permasalahan perkuliahan, namun juga menjadi sahabat untuk 

setiap masalah.  

13. Ranti Humaera selaku sahabat penulis hingga teman KKN yang selalu 

mendukung penulis. Terimakasih telah sabar menghadapi penulis dan 

menjadi tempat bercerita penulis. 

14. Sahabat-sahabat CUNDUNG, Ajeng Defriyanti P, Dika Yunisa, Fetiara Nur 

Annisa, Hanna Insani Vedy, Hera Julia Garamina, Istighfariza Shaqina, Nurul 

Sahana, Ranti Humaera, Rizky Indria Lestari, Sofia Lathifa , terimakasih 

telah berada bersama penulis dari awal memasuki jenjang perkuliahan di 

fakultas kedokteran.  

15. Jose Adelina Putri selaku sahabat penulis dari awal propti fakultas 

kedokteran. 

16. Rio Dwi Septian dan Dian Fernando Sihite selaku sepupu dan teman 

penulisyang meluangkan waktu menemani penulis melakukan penelitian di 

Pesisir Barat. 

17. Arkida Agung Wibowo SE selaku atasan dan juga teman yang berbaik hati 

mendukung skripsi penulis walaupun penulis harus tetap bekerja di radio. 

Terimakasih atas kelonggaran jadwal yang diberikan kepada penulis. Serta 

terimakasih kepada seluruh teman-teman keluarga besar 94.4fm D!Radio 

Lampung. 



18. Dinda Prawisdi, Ridho Pamungkas, Wahyu Lestari, Alvin Syafari, Annisya 

Ayu, serta seluluh keluarga besar Roller Raiders Freestyle Club Lampung 

yang mendukung pengerjaan skripsi penulis.  

19. Seluruh warga Desa Pekonmonn yang menjadi keluaga selama 40 hari KKN 

dan sekaligus menjadi  responden penelitian skripsi penulis. 

20. Seluruh Staf Dosen FK Unila atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis 

untuk menambah wawasan yang menjadi landasan untuk mencapai cita-cita. 

Serta seluruh Staf Tata Usaha dan Akademik, pegawai FK Unila. 

21. Sahabat SD, SMP, SMA, Bimbel, LIA, Indah Puspita Sitompul dan teman-

teman lain yang selalu mendoakan penulis. 

22. Seluruh teman angkatan 2012, kakak berserta adik tingkat yang sudah 

memberikan semangat kebersamaan dalam satu kedokteran. 

 

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

Akan tetapi, sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua. Aamiin. 

 

Bandar Lampung, 15 Januari 2016 

Penulis, 

 

Zaraz Obella Nur Adliyani 

  



 


