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KATA PENGANTAR 

 
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas 

limpahan rahmat dan hidaya nya penulis telah dapat menyelesaikan hasil 

penelitian ini dengan judul Faktor Risiko Sanitasi Lingkungan Rumah 

Tangga Dengan Kejadian Stunting Di Wilayah kerja Puskesmas 

Kecamatan  Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019. 

 Dalam perjalanan proses penyelesaian Program Magister ini 

,penulis memperoleh suatu kesadaran yang tinggi untuk membenahi 

keterbatasan kemampuan yang dapat meningkatkan wawasan dalam 

mengikuti suatu perubahan ilmu dan pengetahuan . Kesadaran inilah yang 

memberikan motivasi 

tinggi untuk terus meningkatkan kembali bahwa menggali ilmu 

pengetahuan harus dilakukan melalui proses yang terus –menerus 

berjalan. 

Dengan selesainya tesis ini, penulis sepenuhnya mengakui dan 

menyadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan dukungan dari pihak 

lain, meskipun tanggung jawab akhir penulisan ini berada pada penulisan 

sendiri. Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus, penulis 

mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang 

setinggi –tingginya kepada : 

         Mantan Ketua Yayasan Badan Wakaf UMI Prof Dr.H Abdurahman A 

Basalamah ,SE,M.Si (Almarhum) dan Ketua Pembina Yayasan Wakaf 

UMI Makassar Prof. Dr.H Manysur Ramly,SE,M.S serta Ketua Yayasan 
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Wakaf UMI Makassar H.Mohktar Noerjaya,SE,M.Si yang telah 

menyediakan fasilitas untuk digunakan selama menjadi mahasiswa pada 

Program Magister kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana UMI 

Makassar 

 Rektor Unuversitas Muslim Indonesia Makassar Prof. Dr.H. Basri 

Modding.SE,M.Si yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk mengikuti pendidikan di Program Magister Kesehatan Masyarakat 

pada Program Pascasarjana UMI Makassar. 

 Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia 

Makassar Prof. Dr. H. Basri Modding, SE, M.Si yang telah memberikan 

kesempatan dan Memfasilitasi kebutuhan akademik penulis untuk 

mengikuti pendidikan di program Magister Kesehatan Masyarakat pada 

program Pascasarjana UMI Makassar.  

 Direktur program Pascasarjana Universita Muslim Indonesia 

Makassar Prof. Dr. H Baharuddin Semmaila, SE., M.Si yang telah 

memberikan kesempatan dan mengfasilitasi kebutuhan akademika 

penulisan untuk mengikuti pendidikan di program magister kesehatan 

masyarakat pada program ini dapat terselesaikan dengan baik.  

 Ketua prodi Studi Magister Kesehatan Masyarakat Dr. Arman 

SKM., M.Kes yang telah bnyak melayani dan mengarahkan penulisan 

mulai sejak penerimaan hinggah selesai dari program magister ini dengan 

tulus dan iklas kedisplinan yang tinggi dan kearifan dalam melayani dan 
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mengarahkan tentang apa yang harus dilakukan oleh penulisan dalam 

menyelesaikan program magister ini.  

 Pembimbing I Dr. Muhammad Ikhtiar SKM,  M,Kes dan bapak Dr. 

Agus Bintara,S.Kel M.Kes keduanya dan atas kecerdasanya, keluasan 

wawasan yang krisis beliau selalu memberikan waktu untuk berdiskusi 

dan mengarahkan, mendorong penulisan agar senantiasa belajar dan 

bertindak dengan lebih teliti dan hati-hati serta tidak mudah patah 

semangat. 

 Para dosen yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah 

banyak memotivasi, medorong dan berdiskusi dengan penulisan hinggah 

menyelesaikan studi pada Program Magister Kesehatan Masyarakat PPs 

UMI Makassar. 

Ketua yayasan Universitas Al Asyariah Mandar KH. Muhammad 

Syibli sahabuddin, Rektor Universitas Al Asyariah Mandar Dr. Hj. 

Chuduriah Sahabuddin, M.Si dan Dekan dan wakil dekan, Dosen  

kesehatan masyarakat Universitas al Asyariah Mandar yang telah banyak 

memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan studi penulisan.  

 Ka Puskesmas Wonomolyo berserta jajarannya yang peneliti tidak 

bisa sebut satu bersatu,yang dengan ikhlas dan sabar membantu penliti 

dalam melakukan  penelitian di wilayah kerja Puskemas Wonomulyo.  

 Ketiga anak ku  : Mas Indra, Kaka Deta dan Adek Agil serta 

keluarga lainnya jika ingin disebutkan bisa karna banyak mendorong, 
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memotivasi dan membantu penulisan selama mengikuti pendidikan 

hinggah selesai.  

 Untuk semuanya itu, Semoga Allah SWT, senantiasa dapat 

memberikan balasan yang baik serta kesejahteraan dan mudah-mudahan 

tulisan ini dapat memberikan sumbangan untuk perkembngan ilmu an 

pengetahuan  

                 Makassar,26 Oktober 2019 

Mahasiswa 

                                                                   

 

Yuliani Soerachmad 
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