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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Tenangkan diri karena semuanya akan baik-baik saja tidak usah stress karena semua

akan bisa teratasi jangan panik”.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini

dapat selesai pada waktunya.

2. Ayahku (Bpk. Sarwi) dan ibuku (Ibu. Sutina) terimakasih yang telah memberikan

dukungan moril dan spiritual yang tak henti-hentinya serta kasih sayang sehingga

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Kakakku (Agusristyanto/Sarwi kecil) dan adikku (Wiji Bunga T) yang tak henti-

hentinya memotivasiku.

4. Bu Dwi Retno dan Pak amal yang telah memberi bimbingan dan memotivasi

saya dalam penyusunan skripsi.

5. Sahabat –sahabatku tercinta, Errinda, Yani , Mintris, Frida, Puput, Elya, Nur

Azizah dan teman-teman satu kos saya dua saudara (Rara dan Mada) yang selalu

membantu saya dan mendukung saya dan teman satu bimbingan keperawatan

medikal bedah (Arindri) yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta

doa kepada saya.

6. Teman-teman angkatan 2013 yang selalu memberi dukungan dalam penyusunan

skripsi ini.
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KATA PENGANTAR

Assalamau’alaikum wr.wb

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat

Allah SWT yang telah menyertai penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang

berjudul “Hubungan Kualitas Tidur dengan Kualitas Hidup Pasien Hemodialisis di

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Semarang”. Skripsi ini disusun

sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan dan mencapai

gelar sarjana keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan

Agung Semarang. Penyusunan proposal skripsi ini telah banyak mendapat bantuan,

bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan

terimakasih kepada:

1. H. Anis Malik Thoha, MA, 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.Mat., selaku Ketua Program Studi 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 meluangkan waktu dan tenaganya selama memberikan
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bimbingan, ilmu, nasehat, dan motivasi yang luar biasa guna penyusunan

proposal skripsi ini

5. Bapak Ns. Ahmad Ikhlasul Amal, S. Kep, MAN, selaku pembimbing II proposal

skripsi yang telah sabar meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan

bimbingan, ilmu, nasehat dan motivasi yang sangat berharga selama penyusunan

proposal skripsi ini.

6. Seluruh Dosen pengajar dan Staff Fakultas Ilmu Kepereawatan Universitas Islam

Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta

bantuan kepada penulis selama menempuh studi.

7. Direktur beserta staff Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH

Semarang yang memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk

melakukan penelitian.

8. Kedua orang tua saya untuk semua dukungan, bimbingan, nasehat, motivasi,

waktu, materi, dan doa yang tak henti-hentinya selama penyusunan proposal

skripsi ini. karena berkat ridho ayah dan mama sehingga proposal skripsi ini

dapat terselesaikan dengan baik.

9. Kakak tercinta dan adik tercinta atas semua dukungan, motivasi, hiburan dan

candaan serta pendengar yang baik atas semua keluh kesah penulis selama

menyusun proposal skripsi ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu per satu, atas bantuan dan

kerjasama yang diberikan selama penyusunan proposal skripsi ini.
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Peneliti menyadari bahwa proposal skripsi ini masih sangat membutuhkan saran

dan kritik demi kesempurnaannya. Peneliti berharap proposal skripsi ini bermanfaat

bagi semua orang.

Semarang, 11 Februari 2017

Penulis


