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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya tulis ilmiah dengan judul 

“Hubungan Parasitemia dengan Manifestasi Klinis pada Malaria Falciparum 

dan Malaria Vivax di Puskesmas Kokap I dan Samigaluh II Kulon Progo 

Tahun 2016-2018” dapat terselesaikan dengan baik pada waktu yang tepat.  

 Karya tulis ilmiah ini merupakan sebuah syarat untuk memperoleh derajat 

sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Selama 

proses penyusunan dan penelitian karya tulis ilmiah ini, penulis mendapatkan 

banyak sekali bantuan, doa, dan dukungan dari orang-orang tercinta dan pihak-

pihak terkait dalam karya tulis ilmiah ini. Oleh sebab itu, penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang luar biasa kepada: 

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

Universitas Islam Indonesia. 

2. dr. Umatul Khoiriyah, M.Med.Ed, Ph.D selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. 

3. dr. Novyan Lusiyana, M.Sc selaku dosen pembimbing utama yang senantiasa 

selalu menemani dengan sabar dan meluangkan waktunya hanya untuk 

memberikan dukungan, saran, kritik, dan motivasi untuk penulis di setiap 

bimbingan agar penulis selalu bersemangat dalam menyusun karya tulis ilmiah 

ini. 

4. dr. Ana Fauziyati, M.Sc, Sp.PD selaku dosen penguji yang selalu setia 

membantu dan memberikan arahan bagi penulis agar karya tulis ilmiah ini 

berjalan dengan lancar. 

5. dr. Muhammad Yusuf Hisyam, Sp. An selaku dosen pembimbing akademik 

yang telah memberikan arahan awal bagi penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

6. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu (DPMPT) terkait atas izin penelitian karya tulis ilmiah ini. 



xi 
 

7. Kepala Puskesmas Kokap I Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya yaitu 

Bapak Yudhi, Ibu Siska, dan Ibu Nur yang telah mengizinkan penulis untuk 

singgah dalam waktu lama dan merelakan waktunya untuk membantu penulis 

dalam proses pengambilan data. 

8. Kepala Puskesmas Samigaluh II Kabupaten Kulon Progo dan Ibu Nita yang 

telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Puskesmas Samigaluh II 

dan telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk membantu penulis dalam 

mengambil data. 

9. Orang tua tercinta yaitu Ayah Kamaluddin dan Bunda Chuchum Sumiarty yang 

tak pernah berhenti memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang yang luar 

biasa kepada penulis. 

10. Kedua Abang yang selalu menghibur dikala bosan dan jenuh dalam menyusun 

karya tulis ilmiah ini yaitu Abang Surya Gemilang dan Abang Bintang 

Dwiputra. 

11. Tempat berkeluh kesah terbaik, Raih Viguruh Hermarwan yang selalu siap 

membantu, menyemangati, dan menyediakan waktunya untuk sekedar 

mendengarkan seluruh keluhan penulis. 

12. Sahabat terbaik, Raden Ayu Khairina, Anggita Dian Karera, Yevy Maudi 

Leusriani, Hendri Novia Kumara Dewi, Finanda Nisa Amani, Zahratul Jannah, 

Shafira Alifiana, Retno Asih Rarasati, Febbyanoor Fadillah, Alfian Yudwi 

Laksono yang tidak pernah bosan menjadi penyemangat penulis dalam 

menjalani perkuliahan di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. 

13. Sahabat semasa SMP dan SMA yang selalu memberikan canda dan tawa dari 

jauh, Deayu Caliska, Maily Sakinah, Mareta Dian Wirastari, Agung Triatmojo, 

dan Giffari Yahya Muhammad. 

14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis. 

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, 

masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan 

hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan 

karya tulis ilmiah ini. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat 

bagi setiap pembacanya. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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Yogyakarta, 15 Februari 2019 

Penulis 
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