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Alhamdulillahi robbil’alamin, puji syukur penulis haturkan kepada Alloh SWT

yang senantiasa mencurahkan segala nikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat

diselesaikan tepat waktu.  Shalawat beriring salam kepada junjungan kita,

Rasululloh SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir.  Skripsi dengan

judul “Hubungan Antara Kondisi Lingkungan Rumah Dengan Penularan TB Paru
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dorongan, saran, bimbingan, kritik, dan doa dari berbagai pihak.  Maka dengan

segenap kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada Bapak Dr.Sutyarso, M.Biomed, selaku Dekan Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ibu Prof.Dr.dr.Efrida Warganegara,
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bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini, Ibu dr. TA. Larasati, M.Kes.
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selaku pembimbing kedua atas dedikasinya memberikan bimbingan dan ilmu

dalam proses penyelesaian skripsi ini, dr. Azelia Nusa Dewiarti, M.PH

selaku penguji utama pada ujian skripsi.  Terima kasih atas waktu, ilmu, dan

saran-sarannya.

Penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Mamak, Mamak,

Mamak, atas kiriman doanya setiap saat, kesabarannya, keikhlasannya, kasih

sayangnya, dan atas segala sesuatu yang telah dan akan selalu diberikan kepada

penulis. Bapak yang selalu memberikan pelajaran hidup dan semangat berjuang

kepadaku. Adik-adikku tersayang, Supri Suryadi, Arfin Miftah Habibi. Serta Ayu

Rahmawati, Amd.Keb yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan dan

doanya.

Ucapan terima kasih kepada seluruh staf Dosen/Pengajar di Jurusan Program

Studi Pendidikan Dokter atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis untuk

menambah wawasan yang menjadi landasan bagi masa depan dan cita-cita.

Salam hangat untuk sahabat-sahabatku, Heri Gunanti S, Sulaiman Marthawinata,

Rollin Hansen atas segenap waktu kebersamaan, seluruh semangat perjuangan,

dan keikhlasan doa. Seluruh teman-teman tercinta Angkatan 2006.  Terima kasih

telah menemaniku menjalani kehidupan.  Sungguh pelajaran yang tiada
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Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari

kesempurnaan.  Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan

manfaat dan pengetahuan baru kepada setiap orang yang membacanya.  Terima

kasih.
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