
KATA PENGANTAR 

 

Om Swastiastu, 

 

Puji syukur saya haturkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. 
Karena dengan berkat dan rahmat-Nya, penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat pada 
waktunya. Tugas akhir ini di susun untuk mememenuhi syarat meraih gelar Sarjana Kedokteran 
(S.Ked) pada program pendidikan dokter di Universitas Brawijaya. 

Dalam proses penulisan tugas akhir ini saya sangat banyak di bantu dan di dukung oleh 
berbgai pihak baik itu di kampus tercinta dan orang-orang yang berada di luar kampus. Oleh 
karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimaksih kepada: 

1. Dr. dr. Karyono Mintaroem, Sp.PA, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 
Brawijaya, yang telah memebrikan kesempatan untuk menimba ilmu untuk menjadi 
seorang dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 

2. Prof. Dr. dr. Teguh W. Sardjono, M,Sc, Sp. ParK, selaku ketua jurusan Pendidikan 
Dokter yang telah memeberikan kesempatan untuk melakukan dan memberikan 
fasilitas terkait penelitian untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini sebaik-baiknya. 

3. dr. Djoko Santoso, M.Kes, DHAK selaku penguji satu tugas akhir atas segala 
bimbingan, saran, dan kritik sehingga Tugas Akhir ini dapat menjadi lebih baik. 

4. dr. Sudjari DTM & H, M.Si, Sp.ParK selaku dosen pembimbing satu yang selalu 
senantiasa sabar dan juga meluangkan waktu untuk membimbing saya, sehingga 
saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. 

5. dr. Onggung MH Napitupulu, M.Kes selaku dosen pembimbing dua yang selalu 
sabar dan senantiasa membantu saya dalam melakukan penulisan Tugas Akhir ini, 
sehingga dapat di selsesaikan dengan baik. 

6. Segenap anggota Tim Pengelola Tugas Akhir Fakultas Kedokteran Universitas 
Brawijaya, dr.Soemardini, M.Pd, Dr.Dra. Sri Winarsih, Apt, M.Si, atas kesempatan, 
bimbingan dan kemudahan yang di berikan kepada penulis. 

7. Staf Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Mbak 
Heni, Mas Budi dan Mbak Icha atas segala bantuan dan bimbingan yang di berikan 
untuk melaksanakan penelitian terkait Tugas Akhir. 

8. Yang saya cintai dan banggakan kedua orang tua saya A.A Komang Sudiarta dan Ni 
Wayan Sudarmi yang senantiasa memberikan dukungan baik itu dukungan doa, 
moral maupun material. Tugas Akhir ini saya dedikasikan untuk kalian yang saya 
cintai. 

9. Yang saya hormati dan banggakan kakek saya I Ketut Raden dan nenek saya I 
Gusti Ayu Ketut Sunarti yang senantiasa memberikan dukungan dan doa dalam 
menyelesaikan pendidikan dan Tugas Akhir. 

10. Yang saya sayangi kakak A.A Ayu Putu Listiana Dewi, S.Pd dan adik A.A Ayu 
Komang Trisna Dewi yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk 
menyelesaikan pendidikan saya dan juga menyelesiakan Tugas Akhir ini. 

11. Keluarga besar I Ketut Suenda (alm) dan Ni Ketut Suci yang selalu senantiasa 
memberika dukungan dan perhatian selama saya menempuh pendidikan di Fakultas 
Kedokteran Universitas Brawijaya. 

12. Kelurga besar puri gede negara A.A Kade Adnya dan A.A Komang Jendri (alm) yang 
senantiasa mendukung saya untuk menyelesaikan pendidikan saya. 



13. Teman-teman satu team dan sahabat saya yang senantiasa mendoakan dan 
mendukung saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. 

14. Keluarga besar UNIKAHIDHA yang telah menjadi rumah kedua saya di Malang. 
15. KBI 2011 yang saya cintai dan banggakan yang telah memberikan doa dan 

dukungannya serta yang telah menjadi keluarga kedua saya di Malang yang 
senantiasa bersama selama empat tahun ini, semoga kita semua menjadi dokter 
yang bermanfaat bagi orang lain. 

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jasuh dari kata sempurna, 
masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan 
saran yang membangun untuk penulisan Tugas AKhir ini. 

Akhir kata, semoga penulisan Tugas Akhir ini dapat di gunakan dan memebrikan 
manfaat bagi pihak yang membutuhkan. 

 

Malang,   Desember 2014 

 

 

 

Penulis 

 

 


