
STUDI KASUS 

TINJAUAN METODE - METODE PENGELOLAAN 

SAMPAH DI TPA PASIR IMPUN DALAM USAHA 

MENJAGA KESEHATAN DAN KESELAMATAN 

LINGKUNGAN 
 

 

 

 

KARYA TULIS ILMIAH 

 
Karya Tulis ini dibuat sebagai salah satu syarat 

Untuk memperoleh gelar sarjana kedokteran 

 

ARIEL TIMY CHIPRION 

0110157 
 

 

 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 

BANDUNG 

2006 



PRAKATA 
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7. Kepada teman n’duti yang selalu membantu baik suka maupun duka 

dalam karya tulis ini sehingga penulis dapat terus bersemangat untuk 

mengerjakan karya tulis ini. 

8. kepada temanku Cavia yang telah membantu menyusun tugas KTI 

dengan baik. 

9. kepada temanku Innirlia yang telah menolong menerangkan tentang 

metode penelitian kualitatif. 

10. Kepada teman - teman ku semua 2001 

Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu 

persatu penulis mengucapkan banyak terima kasih. 

 Penulis menyadari bahwa karya tulis ini belum sempurna betul, 

oleh karena itu menulis mengharapkan kritik dan saran kepada mereka 

yang membaca karya tulis ini. 

 

Bandung, Desember 2005 

 

 

Ariel Timy Chiprion 

 

 

 

 

 

 

vii 


