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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyusun dan menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul “ Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Perilaku Keselamatan Berkendara (Safety Riding) Pada 

Pengendara Ojek Online Komunitas Unit Reaksi Cepat di Wilayah Jakarta Selatan 

Tahun 2021 “ tepat waktu tanpa adanya halangan yang berarti. 

Dalam penyusunan Proposal Penelitian ini penulis banyak mendapatkan 

bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan rasa 

terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma, A.P., MBA selaku Rektor Universitas Esa 

Unggul. 

2. Ibu Dr. Aprilita Rina Yanti Eff., M. Biomed, Apt. selaku Dekan Fakultas 

Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul. 

3. Ibu Putri Handayani, SKM., M.KKK selaku Kepala Program Studi Kesehatan 

Masyarakat Universitas Esa Unggul 

4. Ibu Izzatu Millah,SKM.,M.KKK selaku Dosen Pembimbing Magang yang 

telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada saya dalam 

melaksanakan penelitian dan menyelesaikan proposal skripsi ini. 

5. Kedua orang tua ku tercinta Umi dan Abi , serta kedua saudaraku Nabila dan 

Haikal yang selalu memberikan doa serta dukungan moral dan materil dan 

juga Almh Aisyah yang menjadi penyemangat saya sampai saat ini. 

6. Daffa Zain H yang selalu ada untuk memberikan dukungan dan semangat. 

7. Sahabatku tercinta Caca , dan Ridu yang telah berjuang bersama selama masa 

perkuliahan 

8. Tasya Ayuning Luminggar sahabatkku sedari awal masuk perkuliahan yang 

selalu mendoakan dan men support hingga saat ini 

9. Teman -teman Kesmas angkatan 2017 yang selalu memberikan doa dan 

suppor 



Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Proposal Penelitian ini 

masih terdapat kekurangan mengingat penulis dalam taraf belajar 

sehingga masih terdapat keterbatasan ilmu dan pengalaman . Oleh sebab 

itu penulis mengharapkan saran dan krtik yang bersifat membangun 

demi kesempurnaan Proposal Penelitian ini . 

Demikian Proposal Penelitian ini penulis buat,semoga dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. 
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