i

HUBUNGAN RIWAYAT MENSTRUASI DAN STATUS GIZI DENGAN
PEMILIHAN METODE KONTRASEPSI
Studi Cross Sectional di Wilayah Kerja Puskesmas Bulu Lor Kelurahan Bulu
Lor Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang
Tahun 2019
HALAMAN JUDUL
Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai gelar Sarjana Kedokteran

Oleh :
Khusnul Khotimah
30101407220

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2019

ii

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Khusnul Khotimah
NIM

: 30.101.407220

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:
“HUBUNGAN RIWAYAT MENSTRUASI DAN STATUS GIZI DENGAN
PEMILIHAN

METODE

KONTRASEPSI

DI

WILAYAH

KERJA

PUSKESMAS BULU LOR” Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran
bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau
sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti
melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan
yang berlaku.
Semarang,

Agustus 2019

Khusnul Khotimah

iii

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ni :
Nama

: Khusnul Khotimah

NIM

: 30.101.407220

Program studi : Kedokteran Umum
Fakultas

: Kedokteran

Alamat Asal : No HP/ Email : Dengan ini menyerahkan karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul :
“HUBUNGAN RIWAYAT MENSTRUASI DAN STATUS GIZI
DENGAN PEMILIHAN METODE KONTRASEPSI DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS BULU LOR”
Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta
memberikan Hak Bebas Royalti Non Eklusif untuk disimpan, dialihmediakan,
dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau media lain
untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai
pemilik Hak Cipta.
Pernyataan ini saya buat dengan sungguh sungguh. Apabila di kemudian
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta Plagiarisme dalam karyatulis ini, maka segala
bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa
melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.
Semarang, 16 Agustus 2019
Yang Menyatakan

Khusnul Khotimah

iv

PRAKATA
Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarokaatuh
Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas semua
anugerah dan rahmat-Nya sehingga penulis telah diberi kesempatan, kesehatan,
kesabaran, serta kekuatan sehingga skripsi yang berjudul, "HUBUNGAN
RIWAYAT MENSTRUASI DAN STATUS GIZI DENGAN PEMILIHAN
METODE KONTRASEPSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BULU
LOR" yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana
Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang
dapat diselesaikan dengan baik.
Penulis menyadari akan kekurangan dan keterbatasan, sehingga selama
menyelesaikan Skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, dorongan,
dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan
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