
ii 
 

 

 

 

SANWACANA 

 

Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan 

hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. 

 

Skripsi dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Malaria Oleh 

Kepala Keluarga Di Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan” adalah salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana Kedokteran di Universitas Lampung. 

 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Sutyarso, M. Biomed, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung; 

2. dr. TA Larasati, M.Kes, selaku Pembimbing Utama atas kesediaannya untuk 

memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

Beliau adalah orang yang paling berjasa terwujudnya penelitian pada skripsi ini. 

3. dr. Betta Kurniawan, M. Kes, selaku pembimbing kedua dan pembimbing 

akademik yang selalu sabar atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, saran, 

kritik, dukungan dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini dan 

pembelajaran di Universitas. Beliau adalah orang yang paling berjasa terwujudnya 

penelitian pada skripsi ini. 



iii 
 

4. dr. Hernowo AW, M. Kes, selaku Penguji Utama pada ujian skripsi atas masukan, 

ilmu, dan saran-saran yang telah diberikan. Beliau juga adalah orang yang paling 

berjasa terwujudnya penelitian pada skripsi ini. 

5. Dr. Jimmy B. Hutapea, MARS, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Lampung Selatan. 

6. Kepala UPT Puskesmas Rajabasa, Camat Rajabasa, Kepala Desa Canti, Kepala 

Desa Banding,  Kepala Desa  Sukaraja, Kepala Desa Rajabasa, Kepala Desa Way 

Muli, Kepala Desa Way Muli Timur, Kepala Desa Kunjir dan seluruh masyarakat 

Kecamatan Rajabasa yang telah membantu dalam proses penelitian. 

7. Bapakku Wardoyo, SKM, M. Kes dan ibuku Endang Triharningsih, S. Pd yang 

selalu menyebutkan nama saya dalam doanya, membimbing  mendukung, dan 

memberikan yang terbaik. Adik-adik saya Ghozal Hidayatullah dan Galih 

Fathurrozi, yang selalu memberi doa, bantuan, semangat, dan terutama senyum 

keceriaan yang dapat menghilangkan kepenatan ketika tiba di rumah. 

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

menambah wawasan yang menjadi landasan untuk mencapai cita-cita. 

9. Seluruh Staf  TU, Administrasi, dan Akademik FK Unila, serta pegawai yang turut 

membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. 

10. Dek Rayi Lujeng P yang selalu memberi doa, bantuan, dan semangat yang luar 

biasa dalam keadaan suka maupun duka dari awal pengajuan judul sampai akhir 

proses skripsi. 



iv 
 

11. Sahabat-sahabat saya, Nur Amalina D dan Rama Rapina yang selalu membantu 

setiap kegiatan penelitian dan seminar, dengan senyum, keceriaan dan semangat. 

Semoga persahabatan ini tetap terjaga selamanya, amin. 

12. Teman-teman PMPATD Pakis Rescue Team (yang sudah membantu memberikan 

semangat dan bahan-bahan untuk penelitian. 

13. Teman-teman angkatan 2011 yang tidak bisa disebutkan satu per satu. 

14. Kakak-kakak dan adik-adik tingkat saya (angkatan 2008-2014) 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. Amin. 

Bandar Lampung, 30 Januari 2015 

Penulis 

 

Gilang Yoghi Pratama 


