
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala 

kasih, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

 

Skripsi dengan judul “Hubungan personal hygiene dengan angka kejadian tinea 

kruris pada pekerja Rumah Makan X Lampung Selatan”. 

 

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 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  

1. Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S., selaku Rektor Universitas Lampung; 

2. Dr.Sutyarso, M.Biomed, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung; 

3. dr. Hendra Tarigan Sibero, M.Kes, Sp.KK, selaku Pembimbing I yang telah 

meluangkan waktu, memberikan kritik, saran serta nasihat yang bermanfaat 

dalam penyelesaian skripsi ini; 

4. dr. Fitria Saftarina, M.Sc, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan 

waktu, memberikan kritik, saran serta nasihat yang bermanfaat dalam 

penyelesaian skripsi ini; 
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5. dr. Arif Effendi, Sp.KK, selaku pembahas yang telah bersedia meluangkan 

waktu dan memberikan ilmu, kritik, serta saran dalam skripsi ini; 

6. dr. Dian Isti Angraini M.P.H, selaku Pembimbing Akademik yang telah 

memberikan arahan dan motivasi selama saya menempuh pendidikan di 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung; 

7. Seluruh staf pengajar Program Studi Pendidikan Dokter Unila atas ilmu yang 

telah diberikan kepada saya untuk menambah wawasan yang menjadi 

landasan bagi masa depan dan cita-cita; 

8. Seluruh staf dan karyawan di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 

yang membantu dalam proses pembelajaran semasa kuliah dan penyelesaian 

skripsi ini; 

9. Mbak Iis, Mbak ririn, Aa Asep dan semua pekerja di Rumah Makan X 

Lampung Selatan yang telah membantu berjalannya penelitian ini; 

10. Papa, Bunda, Tum dan seluruh keluarga besar atas dukungan, semangat, doa, 

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

berjuang sampai saat ini;  

11. Sahabat-sahabat cikole (Ditha, Dhia, Farah, Farras, Popi) yang telah 

memberikan doa, dukungannya, dan selalu mewarnai hari-hariku; 

12. Sahabat-sahabat big ten (Mami, Edun, Tiwi, Rinda, Yevie, Lera, Ps, Jayanti, 

Tia) yang telah mendoakan, memberi dukungan dan selalu mewarnai hariku; 

13. Sahabat-sahabat saya (Fajriati, Mizaany, Lera, Isoy, Puraka, Ulfah)  

terimakasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini; 



iii 
 

14. Sahabat-sahabat saya (Fatwa, Dina, Anisa , Resti, Vandy, Danar, Diano, 

Yogie) yang telah menemani hari-hariku baik dikala suka maupun duka dan 

menemani perjuangan sampai hari ini dan seterusnya; 

15. M Tara Saputra Nur AD yang telah meluangkan waktu dan tenaga, memberi 

semangat serta doa; 

16. Teman-teman seperjuangan penelitian skripsi, dan teman-teman tim 

bimbingan dokter Hendra dan dokter Fitria ayo semangat; 

17. Teman-teman seperjuangan angkatan 2011 atas kebersamaan dan 

kekeluargaannya selama ini, semangat, bantuan dan kebahagiaan yang telah 

diberikan. Semoga kita menjadi dokter-dokter yang baik, amanah, dan 

profesional; 

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang telah 

memberikan bantuan dalam penulisan skripsi. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena 

itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi 

perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pembacanya.  

 

 

Bandar Lampung, Januari 2015 

Penulis 

 

 

 

Tanti Yossela 


