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Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tiada Tuhan 

selain DIA, Tuhan Yang Maha Segalanya, Pemilik segala puja dan puji, dan DIA 

lah Yang Maha Berkehendak atas segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini. 

Dan berkat kasih sayang, pertolongan dan kehendak-Nya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

 

Skripsi berjudul ”HUBUNGAN ANTARA PERSONAL HYGIENE DAN 

STATUS GIZI DENGAN INFEKSI KECACINGAN PADA SISWA 

SEKOLAH DASAR DI SD NEGERI 1 KRAWANGSARI NATAR” ini 

disusun merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Kedokteran di Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung. 

 

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada 

semua pihak yang telah berperan atas dorongan, 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. dr. Muhartono, M.Kes., Sp.PA selaku Dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung. 

3. Prof. Dr. dr. Efrida Warganegara, M.Kes., Sp.MK, selaku Pembimbing 

Pertama atas semua bantuan, saran, bimbingan dan pengarahan yang 

sangat luar biasa ditengah kesibukan beliau, beliau tetap ada untuk 

membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

4. dr. Ermin Rachmawati, M.Biomed, selaku Pembimbing Kedua atas 

kesediaannya membimbing, memberikan pengarahan ditengah kesibukkan 

beliau dan selalu memberikan semangat, saran dan nasehat untuk 

mengerjakan skripsi ini. 

5.  dr. Dian Isti Angraini, M.P.H, selaku pembahas yang telah memberikan 

banyak masukan dan saran untuk skripsi ini. 

6. dr. Oktadoni Saputra, M.Med.Ed, selaku pembimbing akademik yang 

telah memberikan arahan selama proses perkuliahan.   

7. Bapak dan Ibu Staff Administrasi serta seluruh civitas akademik Fakultas 

Kedokteran Unila, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama ini. 

8. Untuk mamaku tercinta, Hj. Dalimarni, BA terima kasih untuk semua cinta 

dan kasih sayangnya selama ini. Terima kasih selama ini selalu mendidik 

dan mengajarkan adis semua hal. Selalu sabar menghadapi adis yang keras 

kepala. Senantiasa mendengarkan curahan hati, keluh kesah yang adis 

rasakan selama ini terutama saat kuliah. Terima kasih sudah menjadi 

mama yang hebat dan sahabat terbaik buat adis. I love you mama 

9. Untuk papaku tercinta, H. Baharudin terima kasih untuk semua cinta dan 

kasih sayang yang selalu papa berikan. Terima kasih untuk semua yang 



papa ajarkan kepada adis. Terima kasih telah bekerja keras untuk 

mewujudkan cita-cita adis. Terima kasih atas doanya selalu saat adis sulit 

untuk menghadapi ujian sampai adis bisa menyelesaikan skripsi. Adis 

sayang papa. 

10. Untuk uni ku tercinta, Devia Harmayesi dan dr. Yesi Harmayani terima 

kasih untuk semua doa dan nasehatnya selama ini. Terima kasih selalu 

menjadi pendengar yang baik dan selalu menyayangi adikmu ini. Terima 

kasih selama ini selalu sabar untuk mengajarkan adis jika adis tidak 

mengerti. Adis selalu sayang sama uni devi dan uni yesi. 

11. Untuk mama abang dan abang ari tercinta, terima kasih untuk doa dan 

kesabarannya dan selalu mengantar jemput adis untuk menjalankan propti 

saat awal masuk kuliah. 

12. Untuk Team tercinta, Delvi Rusitaini Putri, Kadek Aryati, Siti Aminah 

Hasibuan, Sevfianti, Silvi Qiroatul Aini, Aulia Sari Pratiwi, Noviana 

Hartika Sari, Anasthasia. Thanks a bunch, girls! Terima kasih untuk 3.5 

tahun ini, semoga kita kompak selalu sampai jannah-Nya yaa. Aamiiin. 

Terima kasih sudah menjadi sahabat setia dari masa kita masih nginep 

bareng, nge-gosip bareng, ketawa bareng, nangis bareng, belajar bareng, 

pokoknya semuanya bareng. Hahaha, udah deh ini air mata udah netes 

juga ngingetnya. Terima kasih banyak atas pertemanan yang hangat yang 

selalu diberikan, do’a-do’a dan semangatnya. Love y’all! 

13. Untuk Tim ESTEHA, Sevfianti, Nurul Sahana, Sheba Denisica, Aulia 

Rahma N, Eva Nurlizar, Yudha P. Terima kasih untuk kerja sama dan 

bantuannya selama penelitian parasit ini. Awalnya saling jijik, akhirnya 



terbiasa juga memeriksa feses. Serta terima kasih untuk Hendra Efendi 

yang telah membantu selama penelitian di SDN 1 Krawangsari Natar. 

14. Terima kasih untuk teman satu kosku Ina, Tika, dan Didi atas dukungan 

dan bantuannya. 

15. Keluarga FK UNILA 12, Huzaimah, Kharisma, Imelda Puspita,  Nani 

Indah, Indhraswari Dyah dan untuk semua yang tergabung dalam keluarga 

FKUNILA 2012 terima kasih banyak sudah menjadi angkatan yang luar 

biasa tidak terbayangkan oleh akal sehat. Pokoknya   T-W-E-L-V-E good 

job…good job! 

16. Untuk Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru-guru, siswa siswi 

serta wali murid yang telah membantu dan bekerjasama untuk penelitian 

ini di SDN 1 Krawangsari Natar. 

17. Untuk mba ratih, mba yaya, mba indah, mba novi, mba ita, terima kasih 

sudah menjadi keluarga risa saat masih awal ngekos walaupun hanya 

setahun. Terima kasih atas bantuan, doa dan semangat yang diberikan. 

18. COS3X, Cicil, Intan, Vera, Tessa, Uci, Mba Uti, Ratih, Guntur, Reza, 

Mail, Nanda, Diko, Hendi, Burhan, Sandri, Eldi, Zaki, Lepi, Nova, Novi, 

Sifa dan semua anak IPA 3. Terima kasih selalu mengajak untuk 

berkumpul saat libur bahkan saat lebaran. Terima kasih sudah menjadi 

keluarga dan sahabat. Terima kasih atas semua semangat dan kebaikannya. 

Semoga kita semua sukses. 

19. Untuk Mentari, Shelvi, Siska, Emil terima kasih sudah menjadi sahabat 

yang baik dari kita kelas X SMA. Terima kasih untuk kebersamaannya 

selama ini dan itu takkan terlupakan. 



20. Untuk Dewi, Yuni, Dian terima kasih sudah menjadi sahabat dari kita 

SMP. Terima kasih untuk kebersamaannya selama ini, masa-masa yang 

tak terlupakan. I Miss You all 

21. Keluarga KKN Desa Yoso Mulyo Kecamatan Rawa Pitu Tulang Bawang: 

Pak Carik, Bu carik, Ristin, Tedy, Wiwit dan Beri. Terima kasih banyak 

atas bantuannya selama KKN, kebersamaannya, canda tawa, semangat dan 

doanya selama ini.  

22. Serta semua orang yang tidak saya sebutkan satu-persatu, saya mohon 

maaf, dan terima kasih banyak ikut mendo’akan dan menyemangati saya 

dalam mengerjakan skripsi ini.  

 

 

Penulis berdoa semoga segala bantuan yang diberikan mendapat balasan dari 

Allah SWT. Amin. 

Demikianlah, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.  

 

 

   Bandar Lampung,  Januari 2016 

   Penulis 

 

 

   Harmeida Risa 


