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MOTTO 

SABAR adalah kunci dari segalanya 

                                                

Allah tidak membebani hamba-Nya melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.



PERSEMBAHAN 

 
Alhamdulillahirrabbil’alamin 

Sujud syukur kupersembahkan kepadamu ya Allah , Tuhan yang Maha Agung, Maha Besar, 

Maha Mulia, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih atas segala nikmat dan 

kemudahan yang engkau berikan dalam penyusunan skripsi ini. 

Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu ada dalam memberikan semua dukungan, 

bimbingan, nasehat, waktu, dan doa yang tiada henti-hentinya dalam setiap langkahku.  

Terimakasih untuk semua yang selalu mendo’akan, menyemangati, membantu dan menjadi 

teman berbagi keluh kesah dan yang selalu menemani selama penyusunan skripsi ini. 

Terimakasih untuk keluarga besar Fakultas Ilmu Keperawatan yang telah membantu dalam 

pembuatan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu 

Terikasih untuk Almamater Universitas Islam Sultan Agung yang selalu akan saya banggakan 

  



KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan ridho-Nya, 

sehingga peneliti telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “Gambaran 

pengetahuan dan sikap pasien Diabetes Mellitus (DM) tentang terjadinya Chronic Kidney 

Disease (CKD)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai sarjana 

keperawatan di Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa peneliti banyak 

mendapatkan bimbingan dan saran yang bermanfaat dari beberapa pihak, sehingga penyusunan 

skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang telah penulis rencanakan. Untuk itu, pada 

kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih pada : 

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D 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. Ibu Ns. Tutik Rahayu, M. Kep., Sp. Kep. Mat selaku Kaprodi S1 Keperawatan Fakultas 

Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

4. Ibu Ns. Dwi Retno Sulistyaningsih, M.Kep, Sp.KMB selaku pembimbing I yang telah sabar 

dan meluangkan waktu serta tenaga dalam memberikan ilmu dan nasehat yang bermanfaat 

dengan penuh perhatian, kelembutan, dan selalu memberikan memotivasi. 



5. Ns. Indah Sri Wahyuningsih, M.Kep selaku pembimbing II yang telah sabar dan 

meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan, ilmu dan nasehat yang 

sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini, mengajarkan penulis agar selalu semangat 

sesulit apapun menghadapi ujian skripsi ini. 

6. Ns. Retno Setyawati, M.Kep, Sp. KMB selaku penguji I yang telah bersedia meluangkan 

waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, ilmu dan nasehat dalam penyusunan skripsi 

ini. 

7. Seluruh Dosen pengajar dan staff Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta bantuan kepada 

penulis. 

8. Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan izin untuk 

pengambilan data dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang K.R.M.T. Wongsonegoro  yang telah 

memberikan izin untuk pengambilan data dalam penyusunan skripsi ini. 

10. Ayahanda saya yang saya hormati Bapak Sugiyanto dan Ibu saya yang saya sangat cintai Ibu 

Suharti. Terima kasih untuk segala kasih sayang, motivasi, semangat, nasehat, waktu, biaya, 

keikhlasan, kesabaran, serta do’a yang senantiasa dipanjatkan, dan juga yang selalu 

mengajari saya untuk terus berusaha dan tidak mudah putus asa. 

11. Adek saya tersayang Yunita Indah Lestari yang menjadi penyemangat saya untuk 

menyelesaikan skripsi. 

12. Terima kasih buat sahabat saya Farida, Aida, Dewi, Wahidah, Evi, Mila, Ida, Avita, Fikri, 

Rafi, Amin, Lukman, ervan yang tidak bosan-bosannya memberi saya dukungan dan 

senyuman serta mau mendengar keluh kesah saya. 



13. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi 2016 Kabinet Perubahan yang 

tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

14. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan yang tidak dapat 

saya sebutkan semuanya yang selalu mendukung dan memberikan semangat. 

15. Teman-teman Departemen Medikal Bedah yang tidak dapat saya sebutkan semuanya yang 

selalu mendukung dan memberikan semangat. 

16. Semua pihak yang tidak dapat peneliti tuliskan satu per satu, atas bantuan dan kerjasama 

yang diberikan dalam penelitian ini. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih membutuhkan saran dan kritik demi 

kesempurnaannya. Peneliti berharap skripsi keperawatan ini dapat memberi manfaat bagi banyak 

pihak. 

Akhir kata, semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak, 

mendapatkan keberkahan berupa ridho dari Allah SWT. 

Jazakallah khairan Katsira, Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

Semarang, 8 Februari 2019 
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