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UCAPAN TERIMA KASIH 
 

       Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat yang 

dilimpahkan-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “PENGARUH TERAPI RENDAM KAKI MENGGUNAKAN 

AIR HANGAT TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA 

LANSIA DENGAN HIPERTENSI DI POLIKLINIK LANSIA PUSKESMAS 

KECAMATAN KEMBANGAN”. Penulis membuat skripsi ini untuk memenuhi 

sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Keperawatan Jurusan Ilmu 

Keperawatan Universitas Esa Unggul. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi 

ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, 

melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ibu Antia, S.Kp, M.Kep., selaku Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan 

Universitas Esa Unggul. 

2. Ibu Satria Gobel, S.Kp., M.Kep., Sp.Kom selaku pembimbing yang 

senantiasa membimbing dengan sabar bijaksana serta penuh sifat keibuan. 

3. Bapak dr. Yefy Eskar., selaku kepala Puskesmas Kecamatan Kembangan, 

terima kasih atas izin yang diberikan dalam melakukan penelitian. 

4. Seluruh Dosen dan Staff  Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu-

ilmu Kesehatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih 

atas segala ilmu dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis. 

5. Ayah  tercinta Asep Sudrajat dan Ibu tercinta Suwati, S.Pd yang selalu 

memberikan dukungan baik moril dan materil serta doa yang tiada pernah 

berehenti semenjak saya dilahirkan hingga sekarang tanpa adanya ayah  dan 

ibu hidup saya dan pendidikan yang saya lakukan sekarang belum tentu bisa 

terlaksana. Saya akan berjuang sekuat tenaga demi melihat air mata bahagia 

kalian. Karya terbaik ini saya persembahkan untuk kalian. 

6. Istriku tersayang Amalia Zikrina yang selalu ada untuk memberikan support, 

dukungan doa serta hiburan dikala saya putus asa dalam masa perjuangan 

saya menulis proposal skripsi ini 

7. Teman-teman program keperawatn angkatan 2017, yang telah bersama-sama 

berjuang sampai pada titik ini, terimakasih telah menjadi keluarga yang luar 

biasa dalam perjalanan hidup saya semoga kita semua bisa menjemput 

kesuksesan bersama-sama melalui langkah S1 ini. Jaga selalu kekompakan 

dan nama baik kelas. 

8. Semua pihak yang telah mendukung proposal skripsi ini, yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan yang Maha Esa melimpahkan 

rahmat-Nya dan membalas semua amal kebaikan mereka.  

 

 

       Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena 

terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, segala kritik 
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dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, 

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan. Amin. 

 

 

Jakarta, 15 Februari 2018 

Peneliti, 

 

 

   M Akbar Sobarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




