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MOTTO

خير الناس أنفعهم للنا
Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi
manusia lainnya

” Sungguh atas kehendak ALLAH SWT ini terwujud,tiada
kekuatan kecuali dengan pertolongan ALLAH SWT ”
(QS.AL-Khafi : 39)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji dan syukur saya ucapkan kepada ALLAH SWT
yang selalu memberikan rizqi dan nikmatnya hingga saya mendapatkan
gelar S.Kep
Saya persembahkan karya kecil ini untuk orang yang senantiasa mendukung,
mendoakan mendampingi saya dalam pembuatan skripsi ini :
1. Terimakasih untuk Allah SWT
2. Terimakasih untuk kedua orangtua saya Bapak Bakrun dan Ibu Siti Rohmah
atas semua dukungan, bimbingan, nasehat, waktu, materi, dan doa yang tak
henti-hentinya selama penyusunan skripsi ini. karena berkat ridho bapak dan
ibu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Terimakasih untuk kedua pembimbing saya yang saya hormati dan sangat saya
sayangi, Bapak Muh Abdurrouf dan Ibu Maya Dwi Yustini yang selalu sabar
membimbing saya, mengarahkan, memotivasi dan selalu meluangkan
waktunya yang sangat padat untuk membimbing saya.
4. Terimakasih kepada Ibu Ns. Dyah Wiji Puspitasari, M. Kep, selaku penguji
ujian proposal dan ujian skripsi yang telah memberikan ilmu dan sarannya bagi
saya.
5. Terimakasih kepada ketiga kakak saya tercinta Nurul Mahbubah, Rofiqul
Muslim, dan Haniatul Laila atas semua dukungan, motivasi dan pendengar
yang baik atas semua keluh kesah penulis selama menyusun skripsi ini.
6. Terimakasih kepada keluarga besar departemen Management 2016-2017
(Wiwik, Aini, Siti, Rama, Caraka, Zaliman) yang setia mendukung dan
memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada keluarga besar S1 keperawatan 2013 yang selalu setia
menemaniku selama menimba ilmu di FIK UNISSULA.
8. Terimakasih kepada dosen FIK UNISSULA yang selalu mendukung dan
memberi pelajaran kepada saya.
9. Terimakasih kepada pihak yang ikut andil dalam pembuatan skripsi mulai dari
awal hingga proses akhir tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
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Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat
Allah SWT yang telah menyertai penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang
berjudul “Hubungan antara Motivasi dengan Kepatuhan Cuci Tangan Perawat di
Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang”. Skripsi ini disusun sebagai salah
satu syarat bagi penulis untuk bisa menyusun skripsi guna menyelesaikan
pendidikan dan mencapai gelar sarjana keperawatan di Fakultas Ilmu
Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Penyusunan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan
dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih
kepada:
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