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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga karya tulis 

ilmiah dengan judul “Identifikasi Jenis Nyamuk Aedes sp. Menggunakan 

Oviposition Trap di Daerah Endemis Demam Dengue dan Demam Berdarah 

Dengue di Wilayah Kelurahan Potorono Banguntapan Bantul” dapat diselesaikan 

tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya dan 

semoga kita mendapatkan syafa’at beliau di akhirat kelak. 

Karya tulis ilmiah ini terwujud atas bimbingan, pengarahan, dukungan, serta 

bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan 

penghargaan dan terimakasih kepada:  

1. dr. Linda Rosita, M.Kes, Sp.PK, selaku dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Indonesia.  

2. dr. Erlina Marfianti, M.Sc, Sp.PD, selaku ketua program studi Pendidikan 

Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. 

3. dr. Irena Agustiningtyas, M.Sc, selaku dosen pembimbing karya tulis 

ilmiah, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan, masukan, 

serta waktu dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini 

4. dr. Novyan Lusiana, M.Sc, selaku dosen penguji, yang telah memberikan 

arahan, masukan, serta waktu dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini 

5. Kedua orang tua, Drs. Sueb M.Si, M.Pd. dan Dra. Ipit Susdiani M.Pd, 

yang sangat penulis cintai, sayangi, hormati, dan kasihi, atas limpahan kasih 

sayang, doa, dukungan moril dan materil, semangat, dan motivasi yang 

senantiasa mengiringi langkah peneliti.  
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6. Kakak dan adik tercinta, yaitu Hida Arliani Nur Annisa M.Si, Isna Rezkia 

Lukman S.Pd, Vierta Aji Nur Yasin yang telah memberikan keceriaan, 

semangat, dukungan, dan doa yang diberikan kepada penulis.  

7. Sahabat-sahabat penulis, yaitu Rifan Farisqi, Fauzan Nuha Muhammad, 

Zaky Hardianto, Sandhi Harby, Irbi Eki Habibi, Pinandhita, Fikri Wahyudi, 

Bella Ratna, yang selalu bersama di perkuliahan, menemani dalam suka 

maupun duka, memberikan bantuan, dukungan dan doa yang terbaik kepada 

peneliti. Terima kasih atas kebersamaannya semoga persahabatan ini selalu 

terjalin selamanya. 

8. Teman-teman SMAS Alfa Centauri Bandung, Aneda Miswari, Fathimah 

Az Zahra. Terimakasih atas dukungan, semangat, dan motivasi yang 

membangun yang telah diberikan.  

9. Teman-teman KKN yaitu Johdhy Prasojo, Laily Andini, Wika Resti, Nida 

Lesti, Deny Pradana atas keceriannya selama ini dan dukungannya yang 

begitu banyak terhadap penulis.  

10. Teman-teman seperjuangan FK UII Angkatan 2013 “Amygdala”, 

terima kasih atas semangat dan keceriaannya, semoga kita dapat menjadi 

dokter teladan yang bermanfaat bagi masyarakat. 

 

Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini jauh dari kata sempurna, maka 

penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran. Semoga karya tulis ilmiah ini 

dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis dan pembaca. 

Wassalamu’alaikum wr.wb. 
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