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HALAMAN PENGESAHAN 

 



 
 

MOTTO  

 

” Sungguh atas kehendak ALLAH SWT ini terwujud,tiada kekuatan kecuali 

dengan pertolongan ALLAH SWT ” 

(QS.AL-Khafi : 39) 

 

Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya  

belajar yang hanya sesaat maka ia akan hidup  

dalam pahitnya kebodohan  

selama-lamanya” 

 

(Jika kamu bersungguh-sungguh, kesungguhan itu untuk  

kebaikanmu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 ke-2 orangtua saya mama Muawanah dan bapak 

Muhammad Rohib yang telah memberi semangat, dukungan, bimbingan, doa, 

material dan banyak hal yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, 

terimakasih bapak mama. 

3. Terimakasih untuk ke-2 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 ke-2 Adik saya pertama Sifa Ainun Najib dan kedua Fiqi 

Bustanul Fallah, tante saya Hidayah dan juga tak lupa pada sahabat saya Fuad 

Shofi Anam yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi 

ini. 

5. Terimakasih kepada keluarga besar departemen Management 2016-2017 

(Wiwik, Aini, Siti, Rama, Caraka, Zaliman) yang setia mendukung dan 

memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.  

6. Terimakasih kepada teman saya Umi Arifah, Farida, Nelly dan Sukayati yang 

selalu memotivasi dan memberi dukungan 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. 



 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahi robbal’alamin. 

Syukur yang tidak pernah berhenti, peneliti ucapkan kepada Allah SWT 

atas semua karunia dan keindahan yang telah diberikan-Nya, umur yang panjang, 

kesehatan, waktu dan kesempatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal 

skripsi ini. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW. pada keluarganya, sahabatnya, hingga akhir zaman, 

Aamiin.  

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh  memperoleh gelar sarjana jenjang strata satu (S1) di Fakultas Ilmu 

Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Judul penulis ajukan 

adalah “Tingkat Kepatuhan Perawat dalam Pelaksanaan Prosedur 

Pemasangan Infus Berdasarkan Karakteristik Perawat di Rumah Sakit 

Islam Sultan Agung Semarang”. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 

sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk 

kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang.  

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam  



 
 

kesempatan ini penulis dengan senang hati mengucapkan ungkapan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :  

1. Bapak Dr. H. Anis Malik Thoha Lc. 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.Kep. Mat selaku Ketua Program Studi S1 

Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah 

menyetujui permohonan izin penelitian kepada penulis. 

4. Ns.Muh. Abdurrouf, M.Kep selaku pembimbing I yang telah memberikan 

ilmunya, pengarahan, bimbingan dan masukannya dengan penuh ketelitian, 

senyuman, serta kesabaran. 

5. Ns. Maya Dwi Yustini, M.Kep selaku Pembimbing II yang telah memberikan 

ilmu, pengarahan, bimbingan dan masukannya dengan penuh ketelitian, serta 

kesabaran. 

6. Ns. Dyah Wiji Puspita Sari, M.Kep selaku penguji yang telah memberikan 

ilmu, pengarahan dan masukan kepada peneliti.  

7. Kepada Direktur RS Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan 

izin penelitian  kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

8. Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh staf dan tata usaha Fakultas Ilmu 

Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 



 
 

9. Mama  tercinta yaitu ibu Muawanah yang selalu memberikan doa, cinta 

dan kasih sayang yang tulus, dukungan yang tiada henti, menjaga dan 

melindungi serta pengorbanannya. 

10. Bapak tercinta yaitu Bp. Muhammad. Rohib yang selalu memberikan doa, 

motivasi, dukungan tiada henti, menjaga dan melindungi serta 

pengorbanannya selama ini. 

11. Adik  saya sifa dan fiqi tak lupa juga sahabat saya Fuad yang sangat saya 

cintai dan keluarga terima kasih untuk segala doa, motivasi, dukungan, 

serta semangat. 

12. Kepada teman-teman seangkatan yang saya sayangi dan memberi 

dukungan kepada saya baik secara langsung maupun tidak langsung. 

   Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda 

kepada semuanya dan senantiasa mendapatkan Ridho-Nya sehingga pada 

akhirnya proposal skripsi ini dapat bermanfaat. 

   Semarang,  10 Februari 2017 

Penulis 

 

                                                                                    (Wakhidatul Khoiroh)  

 

 


