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MOTTO

Bermimpilah semaumu , lalukejarlah mimpi itu.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah,
karunia, dan ridha-Nya, sihingga penulis telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan
proposal karya tulis ilmiah dengan judul “penatalaksanaan vulva hygiene untuk menurunkan
resiko infeksi pada laserasi jalan lahir ibu post partum spontan“.
Dalam penyusun proposal karya tulis ilmiah ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan
dan saran yang bermanfaat dari beberapa pihak, sehingga penyusunan proposal karya tulis ilmiah
ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang di rencanakan untuk itu, pada kesempatan ini penulis
ingin menyampaikan terima kasih kepada :
1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya,sehingga penulis dapat
menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
2. Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D, rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Iwan ardian, SMK.,M.kep Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan
Agung Semaragn.
4. Ns. Muh. Abdurrouf, M.Kep selaku kaprodi D3 Ilmu Keperawatan Universitas Islam
Sultan Agung Semaragn.

5. Ns. Hj. Sri Wahyuni, M.Kep, Sp. Kep.Mat selaku pembimbing karya tulis ilmiah saya
yang telah sabar dan selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan
ilmu serta nasehat yang bermanfaat dalam penyusunan karya tulis ilmiah.
6. Seluruh dosen pengajar dan staff karyawan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas
Islam Sultan Agung Semarang.
7. Kedua orang tuaku, bapak sholikin dan ibu krismianik yang senantiasa mendoakan,
memberi semangat, dukungan, motivasi, dan semua yang telah diberikan kedapa saya
kasih sayang yang tiada henti, sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan.
8. Adik-adik ku serta kakak-kakakku yang slalu memberikan suport, motivasi, dan doa
dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.
9. Febrian yang selalu memberikan dukungan, mendoakan serta memberi semagat dalam
kuliah dan penyelesaian karya tulis ilmiah ini.
10. Sahabat terbaikku Tria, fida, nia, robby, mareta, risky, vidya, yota, ajengyang selalu
membantu, dan berbagi suka duka dalam menyusun karya tulis ilmiah.
11. Partner karyatulis

ilmiah Arlani yang saling memberikan suport dan membantu

memberikan saran dan masukan untuk karya tulis ilmiah ini.
12. Teman-teman seperjuangan D3 Keperawatan Fakultas Ilmu KeperawatanUnissula 2015
yang saling membantu, mendukung, menyemangati, serta tidak lelah berjuang bersama.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu per satu, atas bantuan dan kerjasama
yang diberikan dalam penulisan karya ilmiah ini.

