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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
Hidup belajar tentang kerendahan hati.
Tak ada yang tak mungkin jika usaha dan doa selalu terpanjatkan.
Awali dengan niat, iringi dengan usaha dan doa.

PERSEMBAHAN
1. Skripsi ini saya persembahkan dengan tulus untuk ibunda dan Ayahanda
yang saya cintai dan sayangi. Kalianlah alasanku melangkah sejauh ini.
2. Untuk kakakku yang luar biasa selalu sayang dan mendukungku.
3. Serta untuk sahabat-sahabatku semua yang saya cintai.

vi

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillahirobbil’alamin.. Segala puji hanya milik Allah SWT yang
telah memberikan penulis nikmat dan karunia sehingga dapat menyelesaikan
skripsi dengan judul “Hubungan Pengetahuan tentang Diabetes Melitus (DM)
dengan Perilaku Pencegahan Luka pada Pasien DM Tipe 2 di Rumah Sakit
Islam Sultan Agung Semarang”.
Skripsi ini disusun sebagaimana untuk memenuhi salah satu syarat guna
mencapai gelar sarjana keperawatan (S.Kep) di UNISSULA Semarang serta
penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis banyak mendapatkan bimbingan
dan saran yang bermanfaat dari berbagai pihak, sehingga penyusun skripsi ini
dapat terselesaikan sesuai dengan yang telah penulis rencanakan. Salam dan
terima kasih penulis haturkan kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan
membantu terselesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih
kepada :
1.

Ir. Prabowo Setiyawan, MT, PhD selaku Rektor Universitas Islam Sultan
Agung Semarang.

2.

Bapak Iwan Ardian, SKM, M.Kep, selaku Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3.

Dr. H. Mashyudi, AM, M.Kes selaku Direktur RSI Sultan Agung Semarang
yang telah memberikan ijin untuk pengambilan data dalam menyusun skripsi
ini.
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4.

Ibu Ns. Hj. Tutik Rahayu, M.Kep, Sp.Kep.Mat, selaku Ketua Program Studi
S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan
Agung Semarang.

5.

Ibu Ns. Retno Setyawati, M.Kep, Sp.KMB, selaku pembimbing 1 yang telah
sabar membimbing, memotivasi serta memberikan masukan, solusi serta
saran-saran kepada saya.

6.

Bapak Ns. Suyanto, M.Kep,. Sp.Kep.MB selaku pembimbing II yang
memberikan banyak masukan untuk menambah kesempurnaan skripsi ini,
memotivasi, dan memberi solusi serta saran kepada saya.

7.

Bapak Ns. Ahmad Ikhlasul Amal, S.Kep, MAN selaku pembimbing III yang
telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dalam
penyusunan skripsi ini.

8.

Seluruh Dosen Pengajar dan Staf FIK UNISSULA yang telah memberikan
bekal ilmu dan pengetahuan serta bantuan kepada penulis selama menempuh
studi.

9.

Suwandi (Bapak) dan Sutikah (ibu) yang selalu mendukung dan
mendoakanku sepenuh yang mereka punya. Terima kasih bapak dan ibu yang
begitu luar biasa tanpa kalian saya bukan apa dan siapa.

10. Ulinnuha Ainul Yaqin, ST (kakak) yang selalu mendukung, sayang dan
peduli dengan saya untuk selalu semangat.
11. Teman-teman mahasiswa UNISSULA, teman-teman FIK UNISSULA
angkatan 2015 yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya, yang saling
membantu, mendukung, yang telah menjadi warna dari kehidupan saya
selama 3 tahun ini.
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12. Dewi Nurhasih, Afifatul Azisyah, Anik Lailatul Fitriah, dan Atikatun Rofi’ah
terima kasih sudah menjadi teman dekat saya. Teruntuk Devi Ilma Dhina
terima kasih juga atas bantuanmu yang selalu ku repotkan untuk membantu
mondar-mandir kerumah sakit untuk validitas, penelitian dan mengolah data
untuk menyelesaikan semua ini.
13. Atikatun Rofi’ah dan Siti Nur Ayda pathner villa Chelsea, terima kasih sudah
susah senang bersama kalian meskipun kadang jengkelin tapi ku sayang
kalian dan bakalan rindu.
14. Sahabat Farika, dona, nofi yang selalu menghibur dan menemaniku dimasa
kecil dan sampai sekarang semoga kalian sukses selalu. Khusus Labib terima
kasih atas delivery makanannya selama bergadang untuk menyusun skripsi
ini.
15. Teman-teman SEMA S1 Keperawatan, terutama SEMA angkatan 2015 yang
selalu memberikan semangat, dukungan serta penelitian selama menyusun
skripsi.
16. Terima kasih Cholil Zaeri yang selalu memberi dukungan dan semangat yang
tiada henti ketika saya merasa malas dan lelah untuk mengerjakan skripsi ini.
17. Teman-teman

satu

bimbingan

skripsi

yang selalu

kompak,

saling

mengingatkan dan mendukung satu sama lain.
18. Terima kasih untuk semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu per satu atas
bantuan dan kerja sama yang diberikan dalam penyusun proposal ini.
Semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah memberi
kesempatan, dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan proposal ini.
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Peneliti sadari bahwa skripsi ini masih sangat membutuhkan saran dan kritik
demi kesempurnaannya. Peneliti berharap proposal ini bermanfaat bagi pembaca
dan banyak pihak.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Semarang, 7 Februari 2019
Peneliti

(Farida Dwi Andika Putri)
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