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SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 Nama  : Nike Rahmi Jayanti 

 NIM  : 301.0120.6765 

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul : 

HUBUNGAN ANTARA STRES KERJA PADA PEGAWAI BANK 

DENGAN KEJADIAN ANDROPAUSE 

Studi Observasional Pada Pegawai Bank di Kantor Cabang Pembantu 

(KCP) Wilayah Kaligawe Semarang 

 Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak 

melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar 

karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya melakukan 

tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku. 
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PRAKATA 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.                                                                                                                                                                                                                                                             

 Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala 

limpah rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis 

ilmiah ini. 

 Karya tulis ini yang berjudul “ Hubungan Antara Stres Kerja Pada Pegawai 

Bank Dengan Kejadian Andropause” disusun untuk memenuhi persyaratan dalam 

mencapai gelar sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Islam 

Sultan Agung. 

 Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan 

berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih 

sebesar-besarnya kepada : 

1. dr. H. Iwang Yusuf, M.Si selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Islam Sultan Agung yang telah mengizinkan skripsi ini. 

2. Dra. Hj. Eni Widayati M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar 

dan penuh kesanggupan memberikan bimbingan, saran dan dorongan 

sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai. 

3. Dr. dr. H. Taufiq R. Nasihun, M.Kes., Sp.And., selaku Dosen Pembimbing 

II yang telah sabar dan penuh kesanggupan memberikan bimbingan, saran 

dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai. 

4. dr. H. Muhtarom, M.Kes., selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan 

waktu untuk menguji dan memberikan masukan dalam perbaikan skripsi ini 

kepada penulis. 
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5. Dina Fatmawati S.Si .,M.Sc., selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan 

waktu untuk menguji dan memberikan masukan dalam perbaikan skripsi ini 

kepada penulis. 

6. Kepala Cabang Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Jateng Syariah, Bank BPD 

Jateng, terimakasih atas ijin yang diberikan kepada penulis untuk penelitian 

Skripsi ini.  

7. Seluruh Pegawai Bank yang telah bersedia menjadi responden dalam 

penelitian. 

8. Semua pihak yang telah ikut membantu terselesaikannya Skripsi ini. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 

dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan 

saran dan kritik yang membangun dan perbaikan dalam penulisan di waktu 

mendatang. 

 Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

masyarakat, civitas academia FK UNISSULA dan menjadi salah satu sumbangan 

dunia ilmiah dan kedokteran. 

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb. 

 

       Semarang,  Februari 2016 

         Penulis 


