
HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN

TERHADAP KEPATUHAN DIIT RENDAH KOLESTEROL

PADA PASIEN PENYAKIT JANTUNG KORONER

DI RSI SULTAN AGUNG SEMARANG

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan mencapai Sarjana Keperawatan

Oleh:

Hikmah Rizky Damayanti
30901301741

PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN

FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2017



i

HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN

TERHADAP KEPATUHAN DIIT RENDAH KOLESTEROL

PADA PASIEN PENYAKIT JANTUNG KORONER

DI RSI SULTAN AGUNG SEMARANG

Skripsi

HALAMAN JUDUL

Oleh:

Hikmah Rizky Damayanti
30901301741

PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN

FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2017



ii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME



iii

HALAMAN PERSETUJUAN



iv

HALAMAN PENGESAHAN



v



vi



vii

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 “Hubungan tingkat pendidikan dan pengetahuan terhadap kepatuhan

diit rendah kolesterol pada pasien penyakit jantung koroner di RSI Sultan Agung

Semarang”. 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 H. Anis Malik Thoha, MA, Lc, 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.
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4. Ns. Furaida Khasanah, M.Kep selaku pembimbing I yang telah sabar dan

meluangkan waktu serta tenaga dalam memberikan ilmu dan nasehat yang

bermanfaat dengan penuh perhatian dan kelembutan. Memotivasi diri dengan

penuh senyuman dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ns. Retno Setyawati, M.Kep,Sp.KMB 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. Fitria Endah Janitra, M.Kep 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 staf 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. Ayahanda saya yang saya hormati Abdul Karim Tasruddin, S.Kep, Ns. dan

Ibu saya yang saya sangat cintai Hj. Andi Nur Alam, STr.Keb. 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.

10. Adik-adik saya tersayang Ummi, Asyrof dan Rara yang menjadi

penyemangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini agar cepat pulang karena
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rindunya dan sebagai motivator saya agar menjadi seorang kakak yang dapat

menjadi panutan baik buat kalian.

11. Teman Dekat saya Lucky Ariesta Aprilianto Puanana yang telah membantu,

mendukung, menemani dan mengingatkan saya dalam mengerjakan skripsi

ketika sedang lari dari kenyataan mengerjakan skripsi.

12. Terima kasih buat sahabat tersayang Inun dan Wirna (Yadongers), Mutma,

Kakak Yuyun, dedek Nia dan nisa yang tidak bosan-bosannya memberi saya

dukungan dan senyuman serta mau mendengar keluh kesah saya.

13. Seluruh sahabat seperjuangan saya CS 2013 yang tak dapat saya sebutkan

semuanya selama menempuh pendidikan di semarang yang saling

memberikan motivasi dan merupakan keluarga kedua saya yang berharga.

14. 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, Februari 2017

Peneliti


