
KATA PENGANTAR

Puji  syukur  kepada  Tuhan  yang  selalu  memberikan  rahmatnya  kepada
saya  sehingga  saya  dapat  menyelesaikan  penulisan  skripsi  ini  yang  berjudul
“Perbedaan  Latihan  Fisik  &  Latihan  Strengthening untuk  Meningkatkan
Kaeseimbangan  Postural  pada  Lansia  Diabetes  Melitus”.  Skripsi  ini  dibuat
sebagai  salah  satu  kewajiban  saya  untuk  memenuhi  salah  satu  persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Fisioterapi.

Dalam  proses  penulisan  skripsi  ini  saya  banyak  mengalami  kesulitan
namun berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak maka dari
itu  saya  sangat  bersyukur  dan  ingin  mengucapkan  terimakasih  yang  sebesar-
besarnya, kepada : 

1. Bapak  Syahmirza  Indra  Lesmana,  SKM,  SFt,  M.OR,  selaku  dekan
Fakultas Fisioterapi Universitas Esa Unggul;

2. Ibu Muthiah Munawwarah, SSt.Ft, M.Fis selaku Wakil Dekan Fakultas
Fisioterapi dan  Pembimbing  I  yang  selalu  memberikan  pengarahan
serta bimbingan dalam penyusunan skripsi;

3. Bapak  Wahyuddin,  SSt.Ft,  M.Fis  selaku  Ketua  Jurusan  Program
Sarjana (S-1) Fakultas Fisioterapi Universitas Esa Unggul;

4. Ibu dr. Shelly Zukra selaku pembimbing II yang telah mengarahkan
dan membimbing dalam penyusunan skripsi; 

5. Seluruh  dosen  pengajar  dan  staff  yang  ada  di  Fakultas  Fisioterapi
Universitas Esa Unggul;

6. Kedua  orangtua  dan  ketiga  kaka  saya  yang  selalu  mendoakan,
menasihati,  memotivasi  serta  mendukung  dalam  suka  dan  duka.
Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati;

7. Semua teman-teman penulis terutama terkasih Beta, Erika, Ka Jennie,
Nevi,  Ufik,  Fifi,  Elsa,  dan  Mia  terima  kasih  atas  semangat,
pertolongan dalam mengerjakan skripsi ini, dan selalu mengingatkan
untuk  mengerjakan  skripsi  ini  serta  seluruh  mahasiswa  Fisioterapi
Universitas Esa Unggul angkatan 2015, semoga kita semua dapat lulus
bersama dan menjadi orang yang berguna bagi Bangsa dan Negara.
Seluruh  senior  dan  junior  Fisioterapi  Esa  Unggul  terimakasih  atas
dukungan  serta  memberikan  bahan-bahan  dan  referensi-referensi
tentang skripsi ini semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati.

Skripsi  ini  masih  jauh  dari  kesempurnaan.  Untuk  itu  saya  sangat
mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan dalam kesempurnaaan skripsi ini
dan  semoga  skripsi  ini  dapat  bermanfaat  bagi  ilmu  pengetahuan  dibidang
pendidikan maupun masyarakat.


