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KATA PENGANTAR 

 

 

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan petunjuk, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Individu 

dan Paparan Debu terhadap Keluhan Subyektif Gangguan Pernapasan Pekerja di 

PT. Bumi Sarana Beton Kalla Block” sebagai syarat dalam menyelesaikan 

pendidikan Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, program studi 

Magister Kesehatan Masyarakat. 

Shalawat dan taslim tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan kita 

Rasulullah S.A.W yang telah menolong kita dari masa jahiliyah dan membawa kita 

sehingga mendapat hidayah illahi kemasa ilmu pengetahuan modern, begitu pula 

kepada keluarga dan para sahabat-Nya. 

Terima kasih dan penghargaan yang tulus terkhusus kepada kedua 

orang tua saya Ayah Ir. H. Amir Kamaruddin dan Ibu saya Dra. Hj. Rosdiana, M.Pd 

telah memberikan dukungan semangat, moril, pengorbanan dan doa yang tiada 

henti hingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. 

Banyak pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bantuan, oleh 

karena itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan 

setinggi tingginya kepada yang terhormat: 

1. Ketua Yayasan Wakaf UMI Bapak H.M. Mokhtar Noer Jaya. 
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2. Bapak Prof. Dr. H. Baharuddin Semmaila, SE., M.Si selaku Direktur Program 

Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar dan selaku penguji 

yang telah memberikan arahan serta masukan yang bermanfaat serta 

perbaikan dalam penyusunan tesis ini. 

3. Bapak Dr. H. Reza Aril Ahri, SKM., M.Kes selaku Ketua Program Studi 

Magister Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Muslim 

Indonesia Makassar dan Dr. Alfina Baharuddin, SKM., M.Kes selaku 

pembimbing I serta Dr. Suharni Fachrin, SKM., M.Kes selaku pembimbing II 

yang telah membimbing dengan sabar dan bijaksana. 

4. Bapak Dr. Muh. Ikhtiar, SKM., M.Kes, Dr. Arman, SKM., M.Kes, dan Ibu Dr. 

Sc. Hasriwiani Habo, SKM., M.Kes selaku penguji yang telah memberikan 

kritik dan saran yang sifatnya membangun. 

5. Seluruh dosen pengajar dan staf yang telah memberikan bantuan kepada 

penulis selama mengikuti pendidikan di Pascasarjana Universitas Muslim 

Indonesia Makassar. 

6. Kepada pimpinan PT. Bumi Sarana Beton dan Pak Ahmad Biadi, S.Si yang 

telah mengizinkan dan mendukung selama proses penelitian. 

7. Semua teman- teman dan sahabat- sahabat penulis yang senantiasa 

memberikan semangat dalam menyelesaikan kuliah. 

8. Seluruh teman- teman mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat 

angkatan 2018 atas segala kerjasama dan partisipasi yang diberikan 

 

 

 



3 
 

 

9. serta memberikan dorongan moril dan saran yang bermanfaat bagi 

penulis. 

10. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam kelancaran penyusunan 

tesis ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh karena itu penulis tetap mengharapkan kritikan dan 

saran yang bersifat membangun demi perbaikan tesis ini dapat bermanfaat 

bagi pembaca pada umumnya, terkhusus bagi penulis. 

Semoga Allah Subhanahu Wata’ala senantiasa melimpahkan 

rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Amiin ya Rabbal Alamiin. 

 

Makassar,   Oktober 2020 

Penulis 

 


