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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas 

rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul: 

“Pengaruh dukungan sosial keluarga terhadap peningkatan kesehatan lansia di Rw 07 

kelurahan Kayu manis kecamatan Matraman Jakarta Timur”, sesuai dengan waktu 

yang ditentukan. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada yang terhormat: 

1. Bapak Idrus Jus’at, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan 

Universitas Indonesia Esa Unggul.   

2. Ibu Widaningsih, SKp, MKep selaku ketua jurusan Keperawatan Universitas Esa 

Unggul. 

3. Ibu Ns. Satria Gobel, SKp, MKep, Sp Kom selaku Dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, saran dan motivasi dalam membimbing penyusunan skripsi 

ini. 

4. Ibu Ns. Dayuningsih, SKep, MM selaku penguji II yang telah memberikan 

masukan, saran, dan motivasi. 

5. Seluruh Dosen Universitas Esa Unggul yang telah memberikan ilmunya. 

6. Yang tercinta Papa, Mama, terimakasih, terimakasih, terimakasih...atas semua 

kasih sayang, doa, pengorbanan, dukungan, arahan, kesabaran dan saran-

sarannya selama hidupku dan semua yang tidak mungkin bisa nanda balas. 

7. Kedua adik saya Rio, dan Rendi, Terimakasih atas doa dan dukungannya. Love 

you all.. 
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8. Yang tersayang Dedi Yamin yang selalu mendoakan dan memberi dukungan 

serta membuatku menjadi termotivasi. Membuatku selalu berusaha untuk bangkit 

saat hari-hari yang menyulitkan dalam perjuanganku. You are the best for me...:)  

9. Tante Evi dan om Hendri yang selalu mendoakan dan memsupport saya. 

10. Kak yustina yang telah banyak membantu dan mensupport saya. 

11. Seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan doanya. 

12. Teman-teman angkatan 2010 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima   

kasih atas kebersamaan, dukungan, dan masukannya. Bangga menjadi bagian 

dari kalian...semangat..:) 

13. Yang paling pertama dan selalu kusebut nama-Nya, Allah SWT. Terima kasih 

atas kehidupan yang telah Kau berikan. 

14. Dan untuk semua pihak yang tidak dapat tersebutkan semuanya. Terima kasih 

atas semua bantuannya dalam menyusun serta menyelesaikan skripsi ini. Semoga 

Allah SWT memberikan balasan untuk keikhlasan yang telah diberikan. 

 

Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu 

penulis mengharapkan masukan, saran juga kritik yang positif. Semoga skripsi ini 

dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya maupun 

pembaca pada umumnya. 
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