
UCAPAN TERIMAKASIH 

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas segala berkat dan 

rahmat karunia-Nya yang tak terhingga, saya dapat menyelesaikan penyusunan 

tugas skripsi yang berjudul “Perbedaan Regulasi Emosi Pada Pecandu Napza yang 

Mengikuti Program Rawat Inap dan Rawat Jalan di Lembaga Rehabilitasi Natura 

Jakarta.” Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul.  

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, 

tidak mudah bagi saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, 

pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Arief  Kusuma Among Praja, MBA, selaku Rektor Universitas 

Esa Unggul 

2. Ibu Dra. Sulis Mariyanti, M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi  

3. Ibu Dra. Amanah Anwar, Psi., M.Si selaku dosen pembimbing pertama yang 

telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, menyemangati dan menjadi 

tempat curhat saya, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. 

4. Ibu Dra. Safitri M, M.Si. selaku dosen pembimbing kedua yang telah 

meluangkan waktunya dan dengan sabar membimbing, mengarahkan serta 

memberi ilmu baru kepada saya, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. 

5. Almarhum Ayah yang sangat saya cintai, yang telah membuat saya tumbuh 

sebagai pribadi yang kuat dan mandiri, dan menyayangi sesama. Saya sangat 

merasa kehilangan, namun saya akan membuat Ayah bangga dengan 

pencapaian saya saat ini dalam bidang akademis. Bunda yang juga sangat 

saya cintai, yang dengan begitu sabar dan keras mendidik saya, tidak pernah 

kenal lelah untuk membuat saya menjadi pribadi yang dihargai, dan 

dibanggakan keluarga. 

6. Kepada Ajo, Milla, terima kasih untuk tumbuh bersama, kalian menjadi saksi 

kehidupan saya yang luar biasa, kakak dan adik ipar saya, keponakan-

keponakan saya (BFF Ifa) yang amat sangat saya cintai, terima kasih atas 

doa-doa kalian semua.  

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul 

yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna dan luar 

biasa. Saya banyak belajar dan sangat mengucapkan terima kasih banyak 

kepada Bapak/ Ibu, semoga keikhlasan Bapak/ Ibu dalam mengajarkan kami 

dibalas dengan kebaikan yang lebih oleh Allah SWT. 

8. Terima kasih pada pimpinan terdahulu dan terkini di lembaga rehabilitasi 

Natura, Bapak Irjen V. Sambudiyono (purn), Bang Ferdy Gunawan yang 

tidak pernah putus mendukung saya baik moril maupun materil, baik 

candaan, maupun teguran keras. Alhamdulillah selesai sekolah saya. Terima 

kasih sudah memberikan saya izin untuk mengatur sendiri waktu kuliah saya 

dengan waktu bekerja. Terima kasih juga buat seluruh staff Lembaga 



Rehabilitasi Natura yang selalu mendukung saya dalam penyusunan skripsi 

ini.. 

9. Terima kasih kepada orang terdekat saya yang sangat saya cintai untuk 

dukungan moril dan materil, yang selalu mendoakan saya agar cepat 

menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang telah 

selalu memberi dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi saya.  

10. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan dan sahabat angkatan psikologi 2014 

Esa Unggul yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Tetap semangat 

menggapai gelar Sarjana Psikologi, jangan menyerah. 

11. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh subjek penelitian, yang 

membantu berlangsungnya proses penenlitian ini. 

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu 

dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran 

yang membangun yang akan digunakan demi perbaikan dimasa yang akan datang. 

Besar harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

memerlukannya. 
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