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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Hubungan

Dukungan Suami terhadap Pemilihan Kontrasepsi IUD di Puskesmas Curug

Tangerang”. 

Dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini tentunya banyak mendapatkan

masukan dari berbagai pihak baik kritik, saran, dan motivasi. Untuk itu pada kesempatan

ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu

Ns.Chandra Widjajamti S.Kp, M.Kep, Sp.Mat selaku pembimbing I dan kepada Ibu

Nesti Sinaga S.Kp, M.Kes selaku pembimbing II yang senantiasa mengarahkan penulis

untuk mencapai perencanaan penelitian dan penyusunan laporan penelitian yang

maksimal dan optimal sehigga tugas akhir yang menjadi syarat kelulusan bagi penulis

dapat terselesaikan. Adapun pihak-pihak yang tidak luput dari ungkapan terima kasih

penulis yaitu:

1. Bapak Idrus Jus’at, PhD, selaku Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas

Esa Unggul.

2. Ibu Mira Asmirajanti S.kp, M.kep, selaku ketua Program Studi Ilmu Keperawatan

Universitas Esa Unggul.
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Kesehatan Universitas Esa Unggul.
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4. Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan Puskesmas Curug Tangerang yang

telah membantu proses penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan

baik.

5. Bapak, Mama, kakak, adik, dan keponakan yang senantiasa memberikan semangat

moril, material dan do’a dalam pencapaian prestasi bagi penulis.

6. Rahayu Dewanti dan Khairun Nisa Fauziah yang membantu dalam memberikan

semangat, do’a, waktu, dan pemikirannya dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Teman-teman Mahasiswa Keperawatan angkatan 2010 yang telah dan sedang

berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Oji, mpi, ardy, kd yang memberikan motivasi tersendiri bagi penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun telah terlibat dalam

penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada semua

pihak yang telah memberikan segala bantuan. Tidak ada yang dapat penulis berikan

selain memanjatkan doa, semoga apa yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan, karena

itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan-masukan dan saran juga

kritik positif. Semoga laporan skripsi ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi

penulis khususnya dan  bagi pembacanya.
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