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SURAT PERNYATAAN  

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : Qoni Tatin 

NIM : 30.101.407290 

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul: 

“HUBUNGAN SIKAP DENGAN PERILAKU DOKTER DALAM 

PELAYANAN MATERNAL DI PUSKESMAS KOTA SEMARANG (Studi 

Observasional Analitik di Puskesmas Kota Semarang Periode 2019)” 

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.  
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memberikan bimbingan, wawasan, arahan, motivasi, dan meluangkan waktu 
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setinggi-tingginya atas segala ketulusannya dalam memberikan bimbingan, 
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mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingannya untuk 
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5. dr. Mohammad Riza, M.Si., selaku dosen penguji kedua, penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingannya untuk 

perbaikan dan penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini. 

6. Puskesmas Kota Semarang yang telah memberikan izin untuk dilaksanakan 
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7. Kepada kedua orangtua, penulis mengucapkan terima kasih yang tak 

terhingga atas doa nan tulus, perhatian, cinta dan kasih sayang, dukungan, 

nasehat, kesabaran, dan pengorbanan sejak penulis memulai pendidikan 

hingga sekarang. 

8. Kepada Ratu Albaniyah , Septi Diah Ayu Arika yang senantiasa selalu 

menemani serta memberikan semangat, nasehat, dan doa pada waktu penulis 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena 

itu penulis sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun. 

Sebagai akhir kata dari penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat 
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